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פתח דבר
לרגל יום הבהיר י"א ניסן, "והוא יתן מעדני מלך" יום הולדתו ה-121 
של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אנו שמחים להגיש לקהל מחבבי 
הישיבה,  וצוות  התמימים  תלמידי  מאת  מיוחד  קובץ  ולומדיה  התורה 

העוסק כולו ברעיונות וחידושים מתוך הלימוד בספר התניא.

משכן  להוות  אביב  רמת  תמימים  תומכי  הקדושה  ישיבתנו  זכתה 
תלמידי  יושבים  בה  בפרט,  החסידות  ותורת  בכלל,  התורה  ללומדי 

התמימים וממיתים עצמם באוהלה של תורה.

ספר  ללימוד  להתמסר  התמימים  התעוררו  האחרונה,  בתקופה 
ה'ותן חלקנו  יתקיים  בו  ה'קב שלו',  כל אחד מהם את  ולמצוא  התניא, 
בתורתך'. את פירות המאמץ והיגיעה תוכלו למצוא בקובץ שלפניכם, על 

פי הוראותיו הקדושות של הרבי להדפיס חידושי תורה.

לחביבותא דמילתא הבאנו בתחילת הקובץ סיפורי חסידים הקשורים 
לנושאים המתבארים בתניא, מתוך הוספות לספר מספרים תניא העתיד 

לצאת לאור בקרוב. תודתנו לרב מענדי קרומבי על הסיפורים.

ידוע מענה המלך המשיח לבעל שם טוב שביאת המשיח תלויה בהפצת 
המעיינות חוצה, ובמיוחד בספר התניא שבו כלולה כל תורת החסידות 
כולה . אנו תקווה ובקשה להשי"ת שהוצאת קובץ זה תהיה ה'מכה בפטיש' 
שיביא את התגלות מלכנו משיחנו שליט"א תיכף ומיד ממש, וכבר בפסח 

זה "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים" בבית המקדש השלישי.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש רמת אביב
י"א ניסן ה'תשפ"ג
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בשורת הגאולה - ספר של בינונים
 הרב ישעיהו גולדברג

ספר התניא הינו ה"תורה שבכתב" של תורת החסידות )אגרות קודש 
אדמו"ר הריי"צ חלק ד' עמוד רס"א(, כלומר יש בו את התמצית של מה 

שבאה תורת החסידות לגלות בעולם.

של  עניינו  וגילוי  משיח"  של  מתורתו  "טעימה  היא  החסידות  תורת 
משיח בעולם )באריכות – קונטרס עניינה של תורת החסידות(.

אם כן, צריך להבין מדוע החידוש של ספר התניא זה המושג 'הבינוני'.

לכאורה המסר הגאולתי של ספר התניא היה צריך להיות דרגת הצדיק.

היעוד  יקוים  בגאולה  הצדיק.  מדרגת  לשלימות  יגיעו  כולם  בגאולה 
"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכריה יג,ב( כך שלא יהיה רע בעולם 
ובאדם, שזו מהותו של הצדיק. אם כך, החידוש של ספר התניא היה צריך 

להיות שכולם יכולים להגיע לדרגת הצדיק.

של  ה'  עבודת  דוקא  היא  התניא  ספר  של  הבשורה  מדוע,  כן  אם 
'הבינוני'?

ההסבר לכך קשור בפסוק שהוא היסוד של ספר של בינונים "כי קרוב 
אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" )מתוך דף השער של ספר התניא, 

שהוא לשונו של אדמור הזקן עצמו(.

בספר התניא אדמו"ר הזקן מבאר שעבודת ה' שקרובה לכל אדם היא 
עבודת ה' של הבינוני ולא של הצדיק.

בסיום החלק הראשון של הספר, בסוף פרק נ"ג, אדמו"ר הזקן מבאר 
שהשכינה שורה במעשה, דיבור ומחשבת הבינוני כשם שהיא שורה בשכלו 
ובמידותיו של הצדיק: "אור השכינה שורה על נפש האלקית על ידי כליון 
נפש הבהמית והתהפכותה מחשוכא לנהורא ןממרירו למתקא בצדיקים 
או לפחות על ידי כליון לבושיה שהן מחשבה דיבור ומעשה והתהפכותן 
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דבור  במחשבה  ומיוחד  המלובש  ב"ה  א"ס  ה'  לאור  הקליפות  מחשך 
ומעשה של תרי"ג מצות התורה בבינונים"

כלומר, בשביל להצליח לממש את כוונת הבריאה, שהיא גילוי אוא"ס 
ב"ה בעולם הזה הגשמי )פרק ל"ו(, שזה "ענין השראת השכינה הוא גילוי 
ידי  זה מושג גם על  " )פרק ל"ה(, הרי דבר  ןאור א"ס ב"ה  ית'  אלקותו 

עבודת הבינוני!

מכך מובן שהדגש בספר התניא הוא לא על כך שדרגת הצדיק אינה 
שייכת לכל אדם ומה ששייך לכל אחד זו רק הדרגה הפשוטה יותר, דרגת 

הבינוני.

הדגש בספר התניא הוא על כך שבשביל להצליח לממש את הכוונה 
האלוקית אין צורך לחכות עד שהאדם יהפך למציאות אחרת, שתתעבר 
כך  על  הוא  הדגש  אלא  י"ד(,  פרק  בסוף  )כנאמר  צדיק  של  רוח  באדם 
להיות  יכול  רגע,  בכל  שהאדם כמו שהוא, עם הכוחות העכשוויים שלו, 

בינוני )בפרק י"ד( ובכך להיות מרכבה לשכינה ממש!

ולכן ספר התניא, בתור ספר של בינונים, זו בשורת הגאולה.

רחוקה  היתה  הגאולה  אזי  צדיקים",  של  ב"ספר  מדובר  היה  אילו 
ממידת כל אדם.

ג"ן הפרקים של ספר של בינונים זה המימוש של באתי לגני , כאמור 
שכל  ג'(  סעיף  התיש"א  לגני  )באתי  הרבי  של  הנשיאות  קבלת  במאמר 
אדם, גם הפשוט ואפילו הפחות ביותר, יכול להגיע להשראת רוח הקודש, 

להתגלות עיקר השכינה בתחתונים.
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'תניא' אותיות איתן
ר' אריה מלול

ה[ )פרק א'( ִנָדּ ֶרק ג' ְדּ סֹוף ֶפּ ְנָיא ]ְבּ ַתּ

את פרק א' האדמו"ר הזקן פותח במילה "תניא".

האותיות של המילה תניא מרכיבות את המילה איתן.

משמעות המילה איתן, כפי המוסבר בחסידות, היא כח, חוזק, תוקף 
וכדומה. איתן מסמל את תוקף הרצון.

האדם  בתוך  עמוק  נמצא  הרצון  תוקף  הכל.  שורש  הוא  הרצון  תוקף 
פנימה ואם האדם מצליח להתחבר אליו אזי מופעל תוקף הרצון.

הבהמית,  והנפש  האלקית  הנפש  של  למאבק  בקשר  כ"ו,  בפרק 
האדמו"ר הזקן מביא את משל ההיאבקות של שני אנשים. הם חייבים 
להתקרב ולחבק אחד את השני, וגם אם אחד מהם הינו חלש יותר אך אם 

הוא בשמחה אזי הוא ינצח.

אינם  מימיו  שלעולם  איתן  נחל  בדוגמת  היא  בנפש  האיתן  נקודת 
נקודת  כך מכוח  רעננים.  מים  ניתן לשאוב ממנו  ולכן תמיד  מתייבשים 
האיתן שבפנימיות האדם ניתן לשאוב כוחות רעננים לעבודת ה' בשמחה, 

כל רגע מחדש.

נחל איתן הוא נחל חזק שסוחף כל מה שנקרה בדרכו, כך המילה איתן 
בנפש איננה רק ניצבת ועומדת ושומרת על הקיים בצורה פסיבית, אלא 

היא סוחפת ומפעילה את המחשבה, ההתבוננות, הרגש והמעשים.

איתן, כדאי ורצוי לחשוב על המילה העוצמתית הזאת שבכוחה האדם 
יכול לפעול את מה שספר התניא דורש מאיתנו.

ואם נרצה איתן = לנצח. בקרוב ממ"ש!
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 ארבעה יסודות –
העולם בעיניים של גאולה

הת' מירון יעקב לרמן

"נפש אחת ... מארבע יסודות ... מיסוד האש ... מיסוד העפר"

עוד לפני תחילת נשיאותו של הרבי מלך המשיח שליט"א, בסוף ימי 
עבודת  שנסתיימה  הריי"ץ  הרבי  הודיע  זי"ע,  הריי"ץ  הרבי  של  נשיאותו 

הבירורים והעולם מוכן לגאולה.

בשנת התנש"א הודיע הרבי מלך המשיח שנמצאים כבר בימות המשיח, 
וישנה בעולם לא רק מציאותו של משיח אלא גם הגילוי של משיח.

מכך מובן שהיום ניתן למצוא את המשמעות הגאולתית של ארבעת 
היסודות שקשורים בנפש הבהמית, במציאות של העולם.

בחיבור זה אבאר בעזרת ה' את משמעות העניינים הללו על פי ארבעת 
היסודות, ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו כיום בהתאם לכך.

יסוד העפר

לכן  החומר.  של  הזה,  העולם  של  המציאות  יסוד  הינו  העפר  יסוד 
המידות השליליות שקשורות ביסוד העפר הן עצלות ועצבות שמבטאות 

את כבידות החומר.

יסוד הגוף הוא מן העפר "כי ממנה ֻלקחת כי עפר אתה" )בראשית ג', 
יט'(.

בעצבון  בעבורך  האדמה  "ארורה  נאמר  הדעת,  עץ  חטא  לאחר 
האדם  על  יח'(.   - י'  ג',  )בראשית  לך"...  יצמיח  ודרדר  וקוץ  תאכלנה… 
מוטל לברר את חומר העולם, האדמה, יסוד העפר. עיקר העבודה של עם 
ישראל לאורך הדורות הייתה בבירור הטוב מן הרע שהתערב ביסוד העפר 

שבעולם "בזעת אפך תאכל לחם"... )בראשית ג', יט'(.
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העולם  ומציאות  שחומר  בכך  מתבטא  העפר  יסוד  בירור  סיום 
נשיאותו  בימי  בפועל  שרואים  כפי  לאלוקות.  מנגדים  להיות  מפסיקים 
של הרבי, שהוסרו המכשולים ששמו אומות העולם בעבר בקיום היהדות, 
ואדרבה היהדות הפכה להיות כוח עולמי עולה ונוסף לכך היהודים, וכל 

העולם נהנים משפע גשמי שלא היה כמותו מעולם.

ועוד והוא העיקר תכונתו החשובה ביותר של העפר היא היכולת שלו 
לשאת הפכים, כמו שרואים כאשר מתבוננים באדמה, שמצד אחד היא 
הדבר שהכי מבטא את עניין הגבול בעולם, מצד עצמה היא סטטית וחסרת 
חיים, אך מצד שני יש לה יכולת הצמחה ויצירת חיים בלתי נתפסת "הכל 

היה מן העפר" שמבטאת בצורה הכי גדולה את עניין הבלי גבול.

ליהודי את היכולת לשאת הפכים,  יסוד העפר מעניק  מכאן שבירור 
בתחתונים,  הדירה  הכוונה,  תכלית  שזוהי  הגבול  בתוך  גבול  הבלי  את 

התגלות של הבלי גבול האלוקי בתוך הגבול של העולם הזה.

יסוד הרוח

בשנת התנש"א, הודיע הרבי מלך המשיח שישנו כבר אווירו של משיח 
בעולם, שזהו עניין גמר בירור יסוד הרוח בעולם.

"ורוח אלקים מרחפת על פני המים – זה רוחו של משיח"

עניינו של יסוד הרוח בנפש הוא הרצון שמבטא את התנועה הכללית 
של אותה נפש. "רוח האדם היא... רוח הבהמה...".

משמעות יסוד הרוח בעבודת השם היא התחברות הרצון הכללי של 
האדם עם רצון השם. יסוד הרוח הוא עניינו של קו האמצע, המחבר בין קו 

הימין, שהוא כנגד המים, לצד השמאל, שהוא כנגד האש.

שהיא  מכיוון  היא  לאש,  המים  בין  לחבר  יכולת  לרוח  שיש  הסיבה 
הממוצע ביניהם, ויש בו את התכונות של שניהם, שמצד אחד הרוח עולה 
למעלה כמו האש ומצד שני היא גם יורדת למטה כמו המים. היכולת לחבר 

חסד וגבורה. לחבר את היכולת לצאת מהעולם עם הליכה בתוך העולם.

ליהודי  ניתנה  שכעת  הוא,  מבורר  הרוח  שיסוד  כך  של  המשמעות 
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היכולת לשאת הפכים. להכיל ולחבר אורות דתוהו עם כלים דתיקון בכל 
המובנים והמישורים ולהביא בכך את הגאולה.

יסוד הרוח קשור גם בכוח הדעת, שאף הוא מחבר בין האש של הבינה 
לבין מי החכמה.

על פי זה, שלימות הבירור של יסוד הרוח מתבטא בכח לשינוי תודעתי, 
בכל צורת ההסתכלות של היהודי על עצמו, על העולם, על הקשר שלו עם 

הבורא.

יסוד האש

עניינו של יסוד האש בקדושה הוא ה"רצוא", היינו ההשתוקקות של 
הנשמה לחזור למקורה, להתאחד עם השם.

עיקר עניין הרצוא במהלך היום הוא בזמן התפילה שבה היהודי צריך 
לעורר בלבו אהבה כרפשי אש לאלוקות. אך כדי שהיא תשפיע באמת על 
לרצון השם,  היום, שתהיה בהתאם  במהלך  היהודי  אופן התנהלותו של 
תכלית  ביצוע  על  המחשבה  היינו  השוב,  עניין  גם  בתפילה  להיות  צריך 
הכוונה האלוקית, שהיא עשיית הדירה לבורא בתחתונים, בתוך חיי היום 

יום, בתוך מציאות העולם.

כניסה  לפרדס,  שנכנסו  הארבעה  על  הסיפור  מובא  חגיגה  במסכת 
חוויה  חווה  והוא  אלוקיים,  סודות  לאדם  שמגלים  מצב  היא  לפרדס 
אלוקית חזקה מאוד שמתאפיינת ב'רצוא' מוגבר ביותר. מבין הארבעה 
רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, והרבי מסביר שהוא יצא בשלום 
כיוון שגם הכניסה שלו הייתה בשלום, היינו שהמטרה שלו בכניסה הייתה 
למלא את רצון השם ולהוריד את הגילויים הנעלים למעשה בפועל בעולם.

שהיה  עקיבא  רבי  אצל  רק  להיות  יכול  היה  זה  ענין  ההיא  בתקופה 
בדרגה נעלית ביותר, אך היום זה שייך לכל אחד ואחד.

היום האש אינה בסתירה להליכה בתוך העולם.

באש  להיות  אחד  מצד  לו  מאפשר  השם  לרצון  היהודי  של  החיבור 
בוערה בתוקף הרצוא לאלוקות וכל זה בתוך מציאות העולם עצמו.
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יסוד המים

“המים מצמיחים כל מיני תענוג".

יסוד המים קשור בכוח התענוג.

כדי  אך  המציאות,  קיום  לעצם  הבסיס  הוא  העפר  יסוד  אמנם 
שבמציאות זו יהיו גם חיים אנו צריכים את יסוד המים, כמו שרואים זאת 
צורך  יש  חיים  יצורים  מסוים  במקום  שיהיו  מנת  שעל  בעולם  בפשטות 
שהתענוג  מהתענוג,  מתחיל  החיים  שעניין  מכיוון  וזאת  מים.  בו  שיהיו 
הוא המביא חיות לכל דבר )"כי עמך מקור חיים – מקור החיים של כל 

התענוגים" פרק מג(.

ולכן הבאת משיח צדקנו בפועל ממש קשורה בעבודה עם יסוד המים, 
שהרי משיח וגאולה הם אמיתית עניין החיים.

בירור יסוד המים מתבטא בכך שעבודת ה' וההליכה של יהודי בעולם 
יכולה להיות מתוך תענוג מבלי שהדבר ישמש כנקודת סיכון של להיות 

מושפע מהעולם ממקום לא נכון.

עיקר השליחות בלהביא את משיח צדקנו מתבטאת בהפצת המעיינות 
של תורת החסידות )כאמירת משיח לבעל שם טוב בהיכלו של משיח(. 

החסידות נקראת בשם מעיינות, השפעה של מים חיים.

בכל,  אלוקי  תענוג  החדרת  זה  הרי  החסידות,  תורת  של  מחידושה 
מזו,  יתירה  דבר.  בכל  ה'  רצון  ובעשיית  המצוות  בקיום  התורה,  בלימוד 
החסידות מגלה את התענוג האלוקי שקשור בעצם ההווי' של האדם ושל 

העולם שקשורה בכל רגע מחדש במקור התענוגים.

החסידות מגלה שכעת תענוג הנברא הינו אחד ממש עם תענוג הבורא.

ועל ידי כך נפעל בעזרת השם את ביאת משיח צדקנו בפועל ממש!
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חכמה ובינה
הת' ישראל ביטון

יָנה ָוַדַעת )פרק ג'( ֶכל ּכֹוֵלל ָחְכָמה ִבּ ׂ ַהֵשּ

לפני שאסביר על חכמה ובינה, אפרט איך זה בנוי ואיפה אנחנו פוגשים 
את זה באמת, ואתן דוגמאות..

יש בנפש האדם עשרה כוחות שמקבילות לעשר ספירות שבנויות ככה:

חכמה בינה ודעת

שנקראות שלוש אמות

כי שלושת כוחות אלה מולידים את המידות שהן במספר שבע:

חסד גבורה ותפארת

נצח הוד ויסוד       

מלכות

כוחות אלה הן הרגשות והמידות שבלב:

משמעות שני הכוחות הראשונים, חכמה ובינה:

אדמו"ר הזקן מציין ששני הכוחות הללו נקראים בשם אב ואם.

 - - ברק המבריק  כוח החכמה היא הברקת הרעיון הראשוני  פעולת 
של  למילים  מתחלקת  שהיא  מבלי  ונעלמת  שמגיעה  הארה  של  נקודה 
הסברה. זה כמו העניין של טיפת הזרע שממנה נוצר הוולד, שקיים בתוכה 
הכל, אבל בצורה שעדיין איננה גלויה ומפורטת. )מצב זה מתבטא בעצם 

ב"נקודה" שמסומלת באות י' של שם הוי'(

משל לדבר: אם אדליק את האור לשנייה אחת בחדר ואכבה, הספקתי 
לראות את כל הפרטים, אבל כל הפרטים מרוכזים בהבזק אחד ואני צריך 

עדיין לפתח את זה.

כאן נכנס כוח הבינה, שהיא מפתחת את אותה הנקודה לאורך ולרוחב, 
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כדוגמת  שלם.  בניין  הברקה  אותה  מתוך  ובונה  ופרט  פרט  כל  מפרטת 
תפקידה של האימא בקליטת ההריון, לקחת את כל הגלום בטיפה האחת 
הרי  ב'נקודה'  שקשורה  החכמה  )לעומת  שלם.  אדם  של  בניין  ולבנות 
הבינה לוקחת את המצב של 'נקודה' והופכת אותו למצב של 'שטח' רחב. 
לעומת כוח החכמה שקשור באות י' הרי כוח הבינה קשור באות ה' שבשם 

הוי', שיש בה אורך ורוחב(.

והאישה  החכמה  לנקודת  שייך  הגבר  שלמעשה  במוחש  רואים  אנו 
למוח הבינה כדוגמת זוג נשוי.

והמשל הוא כזה - זוג נשוי הולכים לקנות תנור מבחינת הגבר מספיק 
הטיב הכללי, איכות ומחיר )החכמה( ..

לה  חשובים  אלא  ומחיר  איכות  מספיק  לא  האישה  מבחינת  אבל 
הפרטים שהצבע יתאים למטבח, כמות הליטרים, לכמה זמן יש אחריות, 

כמה תוכניות יש בתנור וכו' )בינה(

חסידות חב"ד נקראת בשם חב"ד

השיטה של חב"ד שע"י שמפעילים את המוחין ממילא מולידים את 
המידות שבלב

את  מתקנים  והתבוננות,  לימוד  ע"י  המוחין,  את  שמתקנים  ע"י 
המידות.

מוליד את המידות
הת' אלירן מוזס

ּדֹות ֵהן ּתֹוְלדֹות ָחְכָמה  י ַהִמּ יָנה ָוַדַעת ִנְקְראּו ִאּמֹות ּוָמקֹור ְלִמּדֹות, ִכּ ְוָחְכָמה ִבּ
יָנה ָוַדַעת. )פרק ג'( ִבּ

מה זאת אומרת שהשכל מוליד את המידות?
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כוחות השכל הם כנגד שלושת הספירות העליונות: חכמה בינה ודעת.

ובונות בתוכו שלושה שלבים של  קיימות באדם  שלש ספירות אלה 
פיתוח:

א. רעיון, ב. הבנה והשגה ג. ההתקשרות וההתחברות של הלב לרעיון.

החכמה היא יציאת והברקת הרעיון הראשוני, ולאחריו מגיעה ההבנה 
וההשגה של הרעיון ע"י הבינה )'בינה' מלשון בניין, להצליח לבנות בצורה 
ומיושבת  מובנת  בצורה  אותו  ולקבל  ההתחלתי  הרעיון  את  מסודרת 

בתוכנו(.

ההשגה  את  ולפתח  בלהבין  שלנו  ההתעסקות  התחלת  מעצם  כבר 
של הרעיון, מתחילות להיוולד מידות ורגשות טבעיים שנובעים מתוכנו 
שלנו,  ביותר  הבסיסיות  המידות  אלו  ויראה  )אהבה  ויראה.  כאהבה 
בסוגים  מכן  לאחר  מתבטא  הזה  והרצון  כלשהו,  לרצון  אותנו  המניעות 
לצאת  יכולה  אחד  מצד  יום.  ביום  מרגישים  שאנחנו  רגשות  של  שונים 
פחד  ממנה  לצאת  יכול  שני  ומצד  גדולה,  נורא  התלהבות  ההבנה  מתוך 

וכבוד.(

אך לא תמיד הם אמיתיים ויציבים. לשם כך יש צורך בכוח השלישי, 
כוח הדעת.

הכוח השלישי שהוא כוח הדעת הוא כוח ההתחברות. להתחבר נפשית 
אל הרעיון. 'והדעת הוא מלשון התקשרות והתחברות מלשון "והאדם ידע 
ותפיסתו כמציאות  והתחברות עם הרעיון עצמו  '. התקשרות  את חוה" 
אני  זה  ודרך  שיש  מה  שזה  בידיעה  לחיות  אותנו  מניעה  אשר  מוחלטת 

צריך לפעול בחיי.

בצורה  שלנו  ההבנות  עם  להתחבר  מצליחים  באמת  אנחנו  כאשר 
נכונים. ביכולתנו להרגיש  יכולה להוליד רגשות  אבסולוטית, אזי הנפש 

אהבה, כבוד, פחד, תשוקה וכו' אמיתיים לגמרי!
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עניין ה'דעת'
הת' דוד יהודה ניקיטין

רּות  רּות ְוִהְתַחְבּ ה", ְוהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְשּׁ ׁשֹון "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוּ ַעת הּוא ִמְלּ ְוַהַדּ
)פרק ג'(

והבינה,  החכמה  ענין  בכללות  מוסבר  התניא  שבספר  ג'  בפרק 
ולאחריהם מגיעה ספירת 'הדעת' שעליה מפרט אדמוה"ז בהמשך הפרק 

ובסופו.

כהגדרה כללית, 'הדעת' הינה אחת משלושת הִאּמֹות האחראיות על 
הולדת שבעת ימי הבנין, הן השבע מדות הנולדות מן ההתבוננות שבבינה. 
הדעת היא הכח הממוצע להולדת המידות לאחר ההתבוננות בה', ומידות 

אלו לא יוכלו להתגלות ללא הדעת.

שמביא  כמו  והתקשרות,  התחברות  עניינה  הדעת  חסידות  פי  על 
ה", ְוהּוא ְלׁשֹון  ׁשֹון  "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוּ ַעת הּוא ִמְלּ אדמוה"ז בפרק ג': "ְוַהַדּ

רּות". רּות ְוִהְתַחְבּ ִהְתַקְשּׁ

אל  ולהתחבר  להתקשר  הוא  הדעת  שעניין  פשוטות  במילים  והיינו 
הדבר, שיהיה דבר הבינה )כלומר ההשכלה עליה התבונן האדם( נתפס 
באופן  שלו  בנפש  נוגע  שזה  עד  כך,  כל  פנימי  באופן  האדם  אצל  ומושג 

מהותי ועצמי.

ובעבודת ה' זו ההתחברות וההתקשרות של האדם אל הקב"ה באופן 
שיהיה לא רק נתפס ומושג בשכלו ומוחו הגשמי, אלא שגם ירד אל לבו 
יודע את האמת האלוקית,  של האדם. כלומר שהידיעה במוח, שהאדם 
לא תישאר במצב של ידיעה קרה במוח, אלא תזיז אץ הלב. דבר זה מבטא 
שהאמת האלוקית לא נשארה כדבר זר שהאדם חושב עליו בשכלו אבל 
לא מתרגש ממנו. רק מתי שהידיעה השכלית חודרת גם בלב, אזי האדם 
ולכן הדעת, שהיא הכוח להוריד את  מתאחד, קשור ומחובר עם הדבר. 

הדברים מהמוח ללב, היא "מלשון התקשרות והתחברות".
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יזומה  פעולה  היא  אלא  התחברות  של  תוצאה  רק  איננה  הדעת, 
שיוצרת את ההתחברות. האדם מפעיל את כוח הדעת שבו. ההפעלה של 
כוח הדעת היא לקשור את המחשבה בדבר שאליו האדם רוצה להתחבר, 
יץ ְוָחָזק  ר ַאִמּ ֶקֶשׁ ְעּתֹו ְבּ ר ַדּ ַקֵשּׁ ְמּ מבלי להסיח את הדעת למשהו אחר: "ֶשׁ
ֵמִסיַח  ְוֵאינֹו  הּוא,  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  ת  ְגֻדַלּ ִבּ חֶֹזק  ְבּ ְבּתֹו  ַמֲחַשׁ "ְוִיְתַקע  ְמֹאד" 

ְעּתֹו" ַדּ

מן  נמצא  הלב  שבו  המצב  את  ולהפוך  לשנות  ממש  יכול  הדעת  כוח 
הקצה אל הקצה השני. בדוגמת ילד קטן שכעת נמצא בהתפרצות של בכי 
ומתעקש על דבר שטותי וכל זה בגלל שהוא עייף. הדבר הנכון הוא להשמיע 
באזניו קולות מרגיעים מבלי להיבהל מהבכי ומבלי לכעוס על העקשות 
ורק להתמיד בהשמעת הקול הנעים עד שבשלב מסויים  שלו, אלא אך 
הדבר מתחיל לגעת בילד ומחליף את המצב הנפשי שלו. כך האדם כלפי 
עצמו, לא צריך להיבהל ממצב ריגשי לא נעים. בין אם מדובר ברגש שלילי 
שתופס את הלב ובין אם מדובר ביבשות ובחוסר חיוניות שתוקפים את 
הלב. על ידי שהאדם "משמיע" במחשבה שלו את המחשבה על ה' אחד, 
הלב  את  להזיז  מתחילה  הזו  המחשבה  לאט  לאט  הרי  להרפות,  ומבלי 
של  והתרגשות  אמונה  של  אור,  של  ברגש  מתמלא  והלב  שלו  מהמקום 

אהבת ה' וביטחון בה'.

לדברים  ממחשבתו  יסור  לא  שהאדם  היא  הדברים  שכוונת  והיינו 
אחרים זולת ה' ית', כתנועת המסירות נפש בה' אחד, שאין עוד מלבדו. 

ולו יתברך תמיד צריכה להיות מקושרת מחשבתו ודעתו של האדם.

בכוח הדעת ישנו צד מסויים שבו כוח הדעת עצמו משמש ככוח של 
'מקבל'. כוח שבאמצעותו האדם מליח להיות 'כלי' קבלה לכל ה'אורות' 
הגדולים. האדם לומד תורה ובפרט פנימיות התורה ונחשף לאמת אלקית 
מאד גדולה, לאור מאד גדול. על ידי כוח הדעת, האדם מצליח להפנים 
את כל הידיעה הזו שנלמדת בספרים, ולהפוך אותה לדבר שנקבע באופן 

פנימי בנפש.

באותה מידה ישנו צד שבו כוח הדעת משמש ככוח של 'משפיע'. כוח 
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הדעת משפיע את ה'אור' של האמת הגדולה שהאדם יודע בשיכלו, שיאיר 
גם בכל חלקי הנפש שמחוץ לשכל, גם ברגש הלב וממילא במעשה.

מעשה בפועל – הדעת בתפילה

הדעת היא מהווה יסוד עיקרי וחשוב בתפילה הנקראת 'עבודה שבלב'. 
ללא ההשפעה של הדעת על רגש הלב, לא יוכל האדם להתפלל כראוי.

)=דברי  דא"ח  לימוד  על-ידי  הוא  זאת  לעשות  שניתן  בפועל  והעצה 
שלמד.  במה  להתבונן  הלימוד  ולאחר  התפילה,  לפני  חיים(  אלקים 
מסויימת  נקודה  אודות  מלחשוב  מרפה  לא  שהאדם  באופן  התבוננות 
מתוך הדברים שלמד, עד שהלב יפתח וירגיש את האור שבדבר. זו היא 

הפעולה של כוח הדעת.

על ידי שהאדם מתפלל לא רק ממקום שיכלי אלא ממקום לבבי, אזי 
לא נפשו האלוקית שבמוח מתפללת אלא גם נפשו הבהמית שבלב.

מכך מובן שכוח הדעת מצליח לחבר לא רק את המוח עם הלב, אלא 
את הנפש האלוקית עם הנפש הבהמית.

הדעת – מהותה של ביאת משיח

הרמב"ם בסיום ספר ההלכות שלו, בסיום הלכות מלכים כותב כלפי 
ימות המשיח )פרק י"ב(: "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, 
ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים 
יהיו  ולפיכך  בלבד,  ה  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  ולא  כעפר, 
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי 

כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

דעת במובן של התקשרות והתחברות. כלומר העולם כולו יהיה מחובר 
וקשור באלקות בלי צד של פירוד. הרבי מסביר )הדרנים על הרמב"ם( 
ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  "לא  במלים  הרמב"ם  שכוונת 
חדורה  תהיה  החומרי  העולם  מציאות  העולם.  לאומות  גם  היא  בלבד", 

ומלאה אך ורק בחיבור וקשר לה' אחד "ומלאה הארץ דעה את ה' "
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קליפת נוגה / ג' קליפות טמאות
הת' יעקב מאירוביץ'

ה ִמּזֹו )פרק ו'( י ַמְדֵרגֹות זֹו ְלַמָטּ ֵתּ ִלּפֹות ֵהן ֶנֱחָלקֹות ִלְשׁ ַהְקּ א ֶשׁ ֶאָלּ

המושג "קליפה" מבטא את הכוחות שמסתירים את האמת האלוקית. 
בדוגמת קליפת פרי שמסתירה על הפרי שבתוכה, כך הכוחות שנקראים 
בשם "קליפה", הם מסתירים על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך כל דבר. 
הכח של ה"קליפה" גורם לכך שהמציאות של הדברים שקיימים בעולם, 

נראית כמציאות טבעית ללא משמעות של כוונה ורצון אלוקי.

וענן  מן הצפון  רוח סערה באה  והנה  "וארא  נאמר  יחזקאל  במרכבת 
ו"אש  גדול"  ו"ענן  סערה",  "רוח  סביב".  לו  ונוגה  מתלקחת  ואש  גדול 
מתקלחת" הם מסמלות את שלוש קליפות הטמאות שמסתירות לחלוטין 
על הקדושה. "נוגה לו סביב" היא קליפה רביעית, "קליפת נוגה", שיש בה 

שילוב של טוב ורע.

כדברים  שמוגדרים  בדברים  אותה  פוגשים  אנחנו   – נוגה  קליפת 
מותרים אבל לא קדושים )כצורכי הגוף המותרים(. היא עומדת באמצע, 
בין העולם של קדושה ממש לבין הדברים שאסורים לגמרי. אדמו"ר הזקן 
כותב שהיא בבחינת ממוצע בין שלוש קליפות הטמאות - שהם הדברים 

האסורים, ובין צד הקדושה תורה ומצוות.

קליפת נוגה שהיא המציאות המותרת, מכילה ומרכיבה בתוכה שתי 
בחינות, טוב ורע. הטוב שבתוכה זו החיות והאנרגיה שהיא יכולה לתת 
שבתוכה  הרע  חלק  מרענן(.  מתוק  ודבר  מזין  אוכל  )כדוגמת  לאדם 
מתבטא בלהרגיש את ה'אני' שלי ללא תועלת של עבודת ה'. כעס לשם 
חלק  את  לקחת  לבחור  האדם  של  בידיו  נהנתנות.  לשם  נהנתנות  כעס. 
הטוב ובכך להעלות את קליפת נוגה לקדושה. לדוגמא אדם שאוכל דבר 
מרענן מתוך מחשבה שיהיו לו כוחות לעבוד את ה', בכך הוא מעלה את 

קליפת נוגה לקדושה.

קליפות  לשלוש  נוגה  קליפת  את  להוריד  חלילה  האדם  של  בידיו 
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ה'רע' שבתוכה, כשכל מחשבתו היא  הטמאות, כשהוא מגביר את חלק 
רק בשביל ה'אני' האגואיסטי שלי. דוגמא לכך: אם בן אדם אוכל מתוך 

תאווה הוא מוריד את קליפת נוגה לשלוש קליפות הטמאות.

לא  שהוא  דבר  לדוגמא,  מוחלט,  איסור  הם  טמאות  קליפות  שלוש 
הרי  האדם,  של  ובכוונה  במחשבה  התלויה  נוגה  מקליפת  בשונה  כשר. 

בשלוש קליפות הטמאות הדבר לא תלוי במחשבת ובכוונת האדם.

אדמור הזקן מסביר שאם האדם עסק בדבר המותר, אך זה היה לשם 
תאוה, הרי ביכולתו של האדם להרים את הדבר חזרה למעלה, ע"י תשובה 

וחזרה לעשייה של עבודת ה'.

הטוב  את  לחלץ  אפשר  שאי  הרי  אסור,  דבר  אודות  כשמדובר  אבל 
משם. אדמור הזקן מסביר שלשם כך יש צורך בעשיית תשובה מאהבה 

רבה וגדולה כל כך עד שבכוחה להפך את הזדונות לזכויות ממש.

מה 'יפה' בעולם הזה?
הת' שחר עומסי

א"  י עֹוָלם ַהָבּ ל ַחֵיּ עֹוָלם ַהֶזּה ִמָכּ ים טֹוִבים ָבּ ְתׁשּוָבה ּוַמֲעִשׂ ָעה ַאַחת ִבּ "ָיָפה ָשׁ
)פרק ד'(

ישראל מקדשי שמך". כלומר אנחנו אלה  בו  "וינוחו  בשבת אומרים 
שמקדשים את שמו של הקב"ה. כלומר אנחנו גורמים לכך שתהיה קדושה 

בשמו של הקב"ה.

ית'  קדושתו  תלוי  יהיה  "איך  בחסידות:  כך  על  הנשאלת  השאלה 
בישראל שייקראו מקדשי שמך? הלוא הוא יתברך מאליו קדוש"?

ההסבר לכך: כל הבריאה כולה דהיינו עולמנו, כל צבא השמים, ריבוי 
הגלקסיות והכוכבים ואפילו עולמות רוחניים כמו הגן עדן עליון ותחתון 

ֹ- כל חיותם היא מכוחו של הבורא שנקרא "שמו".
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בדוגמת ה"שם" שבו נקרא האדם, שהוא כח שלא מבטא את עומק 
נפשו של האדם. השימוש ב'שם' הרי זה רק לצורך הקשר עם הסובבים 
את  מבטא  הקב"ה  של  'שמו'  כביכול,  כך  עצמו.  האדם  עבור  ולא  אותו 
ההארה האלוקית שמכוחה קיימים כל העולמות. הנבראים מקבלים את 
מציאותם מההארה של 'שמו' של הקב"ה. ההארה הזו רחוקה מלבטא את 
מהותו ועצמותו האמיתית של הבורא ממש. היא נחשבת כצימצום גדול 

לעומת האין סוף האמיתי של הבורא ממש.

של  מהגבול  מובדל  כלומר   – קדוש"  "אתה  אומרים  שאנו  מה  וזהו 
העולמות התחתונים והעליונים.

'ממשיך'  שיהודי  התניא  בספר  ד  בפרק  הזקן  אדמור  מסביר  כך  על 
ומגלה בתוך העולם את האין סוף עצמו, וכל זה על ידי שעה אחת, שעה 

של תשובה ומעשים טובים.

תניח את כל הבריאה על הכף ועל הכף השניה תניח תנועה של תשובה 
ומעשים טובים של יהודי, התנועה הזאת תכריע את הכף של המציאות 

כולה ותעלה ותגביה למעלה מעלה.

יהודי מחבר את הקדושה של הבורא בעצמו עם 'שמו' שממלא את כל 
המציאות.

להוריד את הדבר אל הלב

אם כל כך יפה 'שעה אחת' בעולם הזה למה האדם לא שקוע בה כל 
עניני  אל  אחת'  שעה  מ'היפה  נגדי  לכיוון  ומושך  שקוע  ליבו  למה  חייו? 

העולם הזה?

שיהיה  צריך  התשובה  עניין  שהוא,  לאן  לשוב  לרצות  כדי  תשובה: 
לא  האדם  יפה,  תהיה  הנ"ל  אחת  שהשעה  וכמה  מקום,  לאותו  געגועים 
יהיה שייך לשם, ה' יתברך שלח לנו ציון, סימן, שיעורר בלבנו בנשמתנו 

את הגעגועים, לאותו מקום שהתשובה משיבה אותנו.

של  לנוכחות  הסימן  הוא  אני   - בעלמא"  סימנא  "אנא  אמר:  רשב"י 
נשיא  הרבי  אדמו"ר  לכ"ק  עד  נשיאנו  רבותינו  וכן  הנשמה.  של  הבורא, 
דורנו הוא ה"אנכי עומד בין הוי' וביניכם להגיד )להמשיך( לכם את דבר 
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הוי', הוא המאיר לנו את הדרך החשוכה של עוה"ז ומגלה לנו בתוכו את 
הבורא  של  והנוכחות   - ה'באתי'  את  מגלים  הגן  מתוך  מזה  ויותר  הגן, 
בתוכנו שמביאה את ה"והתחי רוח יעקב אביהם" - התגלות אבינו מלכנו.

זדונות נעשו כזכויות
הת' נדב כרם

ׁש )פרק ז'( ְזֻכּיֹות ַמָמּ ְזּדֹונֹות ַנֲעֹשּו לֹו ִכּ ְך ֶשׁ ל ָכּ דֹוָלה ָכּ ׁשּוָבה ְגּ ה ְתּ ֲעֶשׂ ַיּ ֶשׁ

הרבי אומר שהיהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בימינו הם רובם 
ככולם בגדר של "תינוקות שנשבו". כלומר המציאות של 'זדון' לא שייכת 

אצלם כלל. כל המציאות של חטא, לגביהם, הרי זה אונס גמור.

לחלוטין.  רלוונטית  לזכויות'  זדונות  'הפיכת  של  המציאות  זאת  בכל 
מאכל אסור וביאה אסורה הרי הם 'חפצא' של איסור בכל מקרה.

במציאות כזו דברי האדמו"ר הזקן בספרו ספר התניא בהדרכתו את 
היהודי בעבודת השם בכלל ובאפשרות של לעשות תשובה כזו ש"זדונות 

נעשו לו כזכויות" בפרט, הם כמים קרים על נפש עייפה.

חוזרים  ב"ה  רבים  שבדורנו  מכיוון  חשובים,  כה  הם  שדבריו  הסיבה 
לדרך התורה, וזאת לאחר שבמקרים רבים מעשיהם לא תאמו את רצון 

ה' ע"פ שולחן ערוך.

כאשר יהודי עושה מעשים אשר כוללים אכילה של מאכלות אסורות 
וקיום של ביאות אסורות, הוא מכליל את מעשיו ומוריד אותם לקליפות. 
ה'  עם  ולהתכלל  לעלות  יכולים  אינם  בקליפות  אסורים  אשר  המעשים 

ורצונו.

בקליפות.  עבים  בכבלים  קשור  הוא  הרי  שנאסר  במה  שקיים  הכוח 
כפי שאדמור הזקן מסביר שמשמעות המילה 'אסור' הרי זה במובן שהוא 
'אסור בקליפות' )כמו אסיר שאסור בבית האסורים(. כך שאדם שנכשל 
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בכוחות  בקליפות,  אסורים  שלו  והחיות  מהכוח  חלק  הרי  אסור  בדבר 
שקושרים אותו למטה ולא נותנים לו לעלות למעלה. כמו לדוגמא אדם 
שסוחב תיק גב, ובכל פעם כשהוא עושה מעשה לא טוב אז מתוסף משקל 

עודף בתיק שמכביד עליו את ההליכה.

כל זה יתבטל רק לעתיד לבוא בגאולה, כאשר יגיע היום שנאמר עליו 
"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכריה י"ג, ב(. רק כך ובזמן זה יעלו 

הניצוצות חזרה לקדושה.

כבר  יציאה  ותחנת  נוספת  אפשרות  שיש  מסביר  הזקן  אדמור  אך 
לקב"ה,  עצומה  והשתוקקות  רבה  באהבה  מתעוררים  כאשר  בימינו! 
הנכונה,  בדרך  הלכנו  שלא  בכך  שלנו  וה"פספוס"  החטא  את  עוזבים 
ויתירה מזו, הופכים את כל הכוח שהיה בחטא לרצון יותר גדול של צמאון 

ותשוקה לקרבה לה' ותורתו – אזי הזדון הופך לזכות.

אדמור הזקן מסביר שהכוח של הזדון להיתהפך לזכות, הרי זה משום 
שהריחוק הגדול הוא זה שגורם לקירבה יתירה.

מה גורם לצמאון העז לשם? המרחק ממנו.

כלומר, אדם שגדל בבית ההורים בגיל הילדות, כאשר הוא עוזב את 
הבית ומתחיל את חייו, אם הרבה שנים הוא לא מצליח לפגוש אותם, זה 
גורם לו לגעגוע יותר גדול. וכגודל המרחק מהם גם בזמן וגם במקום אז 

מתעורר אצלו יותר צמאון מאדם שכל חייו חי בצמוד להורים.

כך גם ביחס שלנו לקב"ה.

שמרחיקות  עבירות  להם  שאין  מכיוון  לה'  תמיד  קרובים  צדיקים 
אותם. יהודי שלא קיים תורה ומצוות מעולם או שקיים בילדות והפסיק, 

ול"ע עבר עבירות, הצמאון שלו גדול. כגודל הריחוק כך הצמאון.

האדם  את  שהרחיקו  העבירות  שהם  עצמו  הריחוק  שע"י  נפעל  וכך 
מאביו שבשמים, הם יכולים לפעול את ההיפך לגמרי ע"י תשובה מאהבה.

תשובה כזו שבאה מתוך הצמאון והרצון לקרבה לשם.

כך, העבירות שהרחיקו אותו בעבר, עכשיו הם מקרבים את האדם! כך 
נפעל ש"זדונות נעשו לו כזכויות ממש"! חטאיו הופכים למצוות!
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אינם  גמורים  צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי  "מקום  נאמר  זה  על 
עומדין" )ברכות ל"ד,ב(.

לה',  גדול  צמאון  כוללת  אשר  תשובה  בעלי  עומדים  בה  במדריגה 
הצדיקים שחסרים את הרצון לקרבה כזו, אינם יכולים לעמוד.

התיק של האדם עם המעשים הלא טובים יהפך לכדור פורח.

 ההבדל בין סטרא דקדושה
לסטרא אחרא

הת' ישראל דוידוב

ה ֱאלִֹהים )פרק ו'( ת ֶזה ָעָשׂ ה ֶזה ְלֻעַמּ ְוִהֵנּ

קדושה: בפרק ו' אדמור הזקן אומר ש'צד הקדושה אינו אלא השראה 
והמשכה מקדושתו של הקב"ה'.

השכינה  "אין  ובשמחה  בחיוניות  קשורה  הקדושה  מדוע  מובן  מכך 
שורה אלא מתוך שמחה".

על הקב"ה נאמר "ה' אלקים חי " ולכן הדביקות בה' צריכה להתבטא 
בחיות. כאמור "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"

שלו  הפנים  על  רואים  לקדושה  ששייך  במצב  נמצא  כשאדם  כלומר 
שהם מאירות, יותר אופטימי, מקבל את הקשיים שעוברים עליו בצורה 

יותר חיובית ובגמישות.

אדמור הזקן אומר ש"אין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו ית' 
" השם יתברך מצפה מיהודי שנמצא בקדושה שיעבוד אותו מתוך ביטול 

אליו, ומתוך כך יהיה בו עניין של אחדות עם כל אחד ואחד.

בכדי להיות בקדושה צריך להתקדש בפני המלך, כמו למשל הליכה 
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למקוה וכו'. הקדוש ברוך הוא קדוש, אז אנחנו צריכים להתקדש לפניו 
בגלל שהוא קדוש.

ציווה  שהוא  מכיוון  יתברך  השם  עם  התקשרות  בעצם  היא  קדושה 
אותנו להתקדש בפניו, וזאת בעצם חלק מעבודת השם של יהודי בעולם 

הזה הגשמי.

הקדושה תלויה ביהודי עצמו שיהיה עמל בזה, כי הקדושה עצמה היא 
עבודה לכל החיים. צריך לקדש את החיים מידי יום על ידי תפילה, הנהגה 
ומעשים  מצוות  וריבוי  התורה  לימוד  נקי,  פה  לחברו,  אדם  בן  נאותה 

טובים.

סטרא אחרא: כל עניינה של הסטרא אחרא הוא ענין של פירוד. ובלשון 
ספר התניא בפרק ו': "דבר נפרד בפני עצמו".

הסטרא אחרא יודעת שיש הקדוש ברוך הוא, אבל היא מחשיבה את 
עצמה למציאות בפני עצמה. בגלל זה השם יתברך נותן להם חיות ושפע 

מבחינת 'אחוריים', כלומר בהסתר פנים, מבלי שנוכחתו מורגשת בהם.

משהו  למישהו  נותן  אדם  שבן  כמו   - "אחוריים"  מבחינת  השפעה 
מסוים מבלי שהוא רוצה קשר איתו, אזי הנתינה היא באופן שהוא הופך 
את פניו ולא רוצה להביט בו. בכך רואים שזה בעל כרחו, כלומר שהוא לא 

מעוניין להביא לו את הדבר המסויים, אלא רק בגלל אילוץ מסויים.

מכך מובן שכשאדם נמצא במצב שרואים על הפנים שלו כיווץ, כשהוא 
שרוי בכעס, הרי זה ביטוי למצב של פירוד מהקדושה. הוא נפרד מה' שעל 

ה' נאמר "עוז וחדוה במקומו".

ובמילא  פירוד מה'  פירוד,  כאמור, הסטרא אחרא קשורה במצב של 
שמוציא  בדבר  תפוס  כשאדם  לכן  וסביבתו.  מחבירו  האחד  של  פירוד 
אותו מקשר עם הכלל שסביבו, לדוגמא כשהוא עסוק בפלאפון בצורה 
שמנתקת אותו מלהרגיש את הסובבים אותו, הרי זה לא מתאים למצב 

של קדושה.
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בירור חכמת אומות העולם
הת' נס לוי

ֵטִלים )פרק  ָבִרים ְבּ ל ָחְכַמת ָהֻאּמֹות ַעל ֻטְמַאת ְדּ ְועֹוד ֹזאת ְיֵתָרה ֻטְמָאָתּה ֶשׁ
ח'(

חכמת  של  המקום  את  מבאר  הזקן  אדמו"ר  התניא  בספר  ח'  בפרק 
אומות העולם בעבודת ה'.

כמו כל דבר שקיים בעולם, כך גם בחכמת האומות, יש גם טוב וגם רע.

כשאדם עוסק בחכמת האומות כשאין בכך צורך של עבודת ה', אזי 
בחכמות  העוסק  "וכן  תורה:  ביטול  של  בהגדרה  נחשב  הוא  זה  לימוד 

אומות העולם בכלל דברים בטלים יחשב לענין עון ביטול תורה".

מבחינת הטומאה שנגרמת בנפש, הרי ההתעסקות בחכמת האומות, 
יותר  הנפש  את  מטמאה  היא  ה',  עבודת  של  אמיתי  צורך  בה  כשאין 
מדברים אחרים. חוכמת האומות גורמת לטומאה בכוח החב"ד שבנפש. 
בפרט זה מדובר בטומאה שפוגעת במקום הרבה יותר עמוק בנפש לעומת 
דברים בטלים שתופסים את הנפש במקום יותר שטחי. "ועוד זאת יתרה 
כאשר  בטלים".  דברים  טומאת  על  העולם  אומות  חכמת  של  טומאתה 
אדם עוסק בדברים בטלים אין לו התעסקות אקטיבית ממש עם השכל, 
הוא מתעסק  זאת כאשר  לעומת  היא מהלב.  והמשיכה לדברים בטלים 
בחכמת אומות העולם הוא מטמא את המוחין, חב"ד של הנפש האלוקית 
שבמקום לעסוק בתורה הוא עוסק בחכמת אומות העולם. התפקיד של 
כוח החכמה של הנפש האלוקית זה לשמש בתור כלי של הנפש האלוקית 
לחכמת  ולא  ה'  לתורת  מיועד  שלה  החב"ד  כוח  בה'.  הדביקות  בשביל 

אוה"ע.

ניצוץ אלוקי בתוך חכמת האומות. מצד  אדמור הזקן מסביר שישנו 
הסוד של שבירת הכלים, הרי שמספירות החב"ד של עולם התוהו נפלו 

ניצוצות של חב"ד לחכמה של אומות העולם.
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אך יש שלושה מצבים בהם יש היתר ואפילו מצווה להשתמש בחכמת 
אומות העולם:

1( "להתפרנס מהן בריווח לעבוד ה' " - למשל: כשלומד לצורך שיכלול 
ופיתוח המסחר או משתכר מהעברת ידע של חכמת אומות העולם. בכסף 
ויכול לגדל  זה מרבה בצדקה ומהדר בתשמישי קדושה ובספרי קדושה 

את הילדים ברהחבה ושמחה.

2( "או שיודע להשתמש בהן לעבודת ה' או לתורתו" – יש בכך שני 
פרטים

א. לעבודת ה'

ב. לתורתו

"לעבודת ה' " – כשמצליח לראות בכל גילוי מדעי משל לעניין אלוקי 
וביטוי להתגלות אלוקות בתוך מציאות העולם עצמו.

בכל  ויהדות  תורה  להפיץ  מנת  על  הטכנולוגיה  באמצעי  להשתמש 
כמו  אפשרויות.  ועוד  הווצאפ  הזוום,  היוטיוב,  באמצעות  כולו.  העולם 

הלוויין שדרכו העבירו את שידורי הרבי מ-770 לאה"ק ולעולם כולו.

מנת  על  השמש  מהלך  של  המדוייק  בחישוב  להשתמש   – "לתורתו" 
לדעת את זמני הזריחה והשקיעה ומתוך כך את זמן התפילה כמו סוף זמן 
וכו'. להיות בקי בפיזיקת  זמן תפילת שחרית, מנחה  קריאת שמע, סוף 
ומעודכן ברפואה  ועוד. להיות בקי  החשמל לצורך פסיקת הלכות שבת 

העכשווית לצורך פסיקת הלכה בתחום הרפואה וכו'

)אולי אפשר לומר שהשלוש אפשרויות הללו הן כנגד שלושת הקווים 
שעליהם העולם עומד: על התורה –"לתורתו", על העבודה "לעבודת ה' " 

ועל גמילות חסדים - "להתפרנס מהן בריווח"(
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מי קודם, המדות או המוחין?
הת' מאור רז

ב . .  ֵלּ ָרֵאל הּוא ַבּ ָכל ִאיׁש ִיְשׂ ת ֹנַגּה ְבּ ִלַפּ ְקּ ִמּ ֲהִמית ֶשׁ ן ֶנֶפׁש ַהַבּ ַכּ ה ְמקֹום ִמְשׁ ְוִהֵנּ
ֹראׁש )פרק ט'( ָבּ ּמֹוִחין ֶשׁ ן ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹהית הּוא ַבּ ַכּ ַאְך ְמקֹום ִמְשׁ

אדמור הזקן מבאר בפרק א' בספר התניא שאצל כל אדם מישראל יש 
שתי נפשות: נפש אלוקית ונפש בהמית.

הנפש הבהמית היא מצד כוח הקליפה. הנפש הבהמית היא נפש כזו 
שלא נרגשים בה קדושה ואור אלוקי. לעומת זאת הנפש האלוקית היא 
הנשמה הקדושה שהיא אלוקות בעצם מהותה. היא חלק אלוקה ממעל 

ממש.

הנפש הבהמית שמקורה הוא מכוחות הטומאה והסטרא אחרא )-צד 
אחר שאינו צד הקדושה(, מהות נפשה היא חוויית החיים הגשמיים. "נפש 
גופה  צרכי  היא  וחפצה  רצונה  שכל  "בהמה",   - היא  כן  כשמה  בהמית", 

ומילוי תאוותיה.

אומרת  זאת  אלוקים",  עשה  זה  לעומת  ש"זה  מסביר  הזקן  אדמו"ר 
שכמו שהנפש האלוקית מכילה עשר ספירות קדושות שהן עשרה כוחות 
שקשורים בקדושה, כך גם הנפש הבהמית מכילה עשר ספירות של טומאה 
יש  בקדושה  שקיים  כוח  כל  ההפוך.  מהצד  שנובעים  כוחות  עשרה  שהן 

לעומתו כוח מקביל בצד ההופכי.

כשם שבקדושה ישנם כוחות של שכל, חב"ד, וכוחות של רגש, מידות, 
הרי שגם בצד ההופכי קיימים כוחות אלו.

לדוגמא לעומת כוח החסד האלוקי שקשור באהבה רבה לה' הרי מולו 
קיים כוח החסד השלילי שקשור בתאוות העולם.

לעומת הגבורה האלוקית שקשורה ברגש של פחד ויראת ה' הרי מולו 
ישנו כוח הגבורה השלילי שמתבטא במידה הרעה של כעס.

בעולמה של הנפש הבהמית הכוחות שדומיננטיים אצלה אלה הכוחות 
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שקשורים ברגשות הלב ולא כל כך כוח השכל. לכן אדמור הזקן מסביר 
המידות  משכן  מקום  שהוא  בלב,  הוא  הבהמית  הנפש  של  שמקומה 

והרגשות.

כוח  החב"ד,  של  הכוח  הוא  הדומיננטי  הכוח  האלוקית  הנפש  אצל 
השכל. מקום מישכנה העיקרי של הנפש האלוקית הוא במוח.

תאוותיה,  ומילוי  רצונותיה  רק  זה  עניינה  כל  הבהמית  שהנפש  כיוון 
יוצא מכך שהיא פועלת אינסטנקטיבית ללא התבוננות ומחשבה קודמת. 
לדוגמא מישהו הכעיס אותי, זה בגלל שהאדם האחר לא עשה את הדברים 
כפי שאני רוצה, לכן התגובה האינסטנקטיבית שלי שאני כועס. הכעס זו 
להיזכר  היכולת  לי  הייתה  אילו  שלי.  ה"אוטומט"  מהאגו  שבאה  תגובה 
ולהתבונן בכך שהכל בהשגחה פרטית, לא הייתי כועס והייתי נותן מקום 

לאדם שמולי ולדברים שהם לא מוכתבים לפי הרצון האנוכי שלי.

)=הרגשות( קודמות  הרי המידות  מובן שמצד הנפש הבהמית  מכאן 
למוחין. הרגש מתפרץ ללא הבחנת השכל.

המידות  של  כמשרת  משמש  השכל  הבהמית  הנפש  של  בעולמה 
מעשרת  מאחד  הנובעות  מחשבות  חושב  כשאדם  בלב.  המתפרצות 
שמידותיו  הרי  שלו,  התאוות  זה  אותו  שמפעיל  מה  וכל  הללו  הכוחות 
קודמות לשכל. תחילה מתפרץ הרגש ולאחר מכן הוא מפעיל את שכלו 

על מנת להשיג את תאוותו.

הגברת הנפש האלוקית מאפשרת לאדם להחזיק בהגה של הרגשות 
שלו, שהמידות והרגשות יהיו קשובים לשכל. על ידי הגברת הכוחות של 
יכול להוביל את המידות והרגשות למקום שבו  הנפש האלוקית האדם 

הוא חפץ באמת.
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כיצד שולטים במחשבות?
הת' אלירן מוזס

לֹום  ְוָשׁ ַחס  ְלַהְרֵהר  ָלה  ּוֶמְמָשׁ ִליָטה  ְשׁ לֹו  ֵאין  ָרע  ָבּ ְלַהְרֵהר  ְלַבּדֹו  ַח  ֹמּ ַבּ ַוֲאִפּלּו 
ב  לֹום ִהְרהּור ֶזה ָהַרע ָהעֹוֶלה ֵמֵאָליו ֵמַהֵלּ ָרצֹון ַחס ְוָשׁ ל ְבּ ַקֵבּ ְיּ ֹמחֹו, ֶשׁ ְבּ ְרצֹונֹו ֶשׁ ִבּ

ַח )פרק י"ב( ַלֹמּ

הופעתה.  מרגע  המחשבה  שינוי  של  בצורה  נעשית  במחשבה  שליטה 
זאת אומרת ניתוב המחשבה למקום חיובי יותר.

גם  המחשבות,  של  בהגה  להחזיק  ניתן  שמכוחו  בנפש  הבסיס  מה 
כשמבול של מחשבות מציף אותנו?

איך אנחנו יכולים להגיע למצב בו אנחנו מתעוררים ומתעשתים מרגע 
הופעתה של מחשבה זדונית ומיד מחזירים את רצף המחשבות למקום 

הנכון?

בראש ובראשונה יש לשים לב שחשוב לנו להפוך את בסיס המחשבות 
יודעים שהם  לנו, ושאנחנו  נכונים  שלנו למחשבה עבור דברים שבאמת 

נכונים לנו.

לשכנוע  זמן  יום  כל  להקדיש  הוא  וחשוב  לנכון  זה  את  להפוך  הדרך 
עצמי עמוק, בו אנחנו חוזרים על מה חשוב לנו, ואיזה אדם אנחנו שואפים 
כמובן  ששם  מגלים  בתפילה,  באמת  מתרכזים  בו  במצב  למשל,  להיות. 
יש את כל התשובות לנפש הבהמית, ושאין לה מה לחפש בחוץ, אבל אם 
עדיין לא הגענו למצב בו אנחנו מתרכזים ב100% בתפילה, אז יהיה אפשר 

להקדיש כל יום עוד כמה דקות לחידוד ההגדרות שלנו בחיים.

מצב  יהיה  ולא  כמעט  ומשמעותי,  עמוק  לזכרון  הופך  שזה  ברגע 
תהיה  ולא  לעצמנו,  שהגדרנו  מה  את  שנוגד  משהו  על  נחשוב  אנחנו  בו 
התנגדות מצידנו לכיוון חיובי. רצוי לציין שזה ייקח זמן וזה יהיה באמת 

כלי משמעותי מהרגע שנזכור את כל מה שאנו מצפים מעצמנו, בעל פה.
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הכוח של ה'בינוני' כנגד דברים לא טובים, הוא לקחת הגדרה מסוימת 
ולהפוך את ההגדרה הזאת לדבר הכי חשוב לו.

כשזה ממש חשוב לו הוא לא יעז לעשות משהו נגד הערכים שלו!

בין כוחות ללבושי הנפש
 הת' דוד ליפש
הת' יעקב יצחק בן הרוש

ְדֶחה  ה ַהִנּ ִלָפּ ל ַהְקּ ְך ְוִסְכלּות ֶשׁ ר ְלאֹור ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹהית ַעל ַהֹחֶשׁ ְתרֹון ַהֶזּה ֲאֶשׁ ִיּ ֶשׁ
ַמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה  ִרים ְלֵעיל, ְולֹא ְבּ ְזָכּ ים ַהִנּ ה ְלבּוִשׁ לָֹשׁ ְשׁ א ִבּ יָלא, ֵאינֹו ֶאָלּ ִמֵמּ

ה. )פרק י"ב( ִלָפּ ל ַהְקּ ַעל ַמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה ֶשׁ

של  ה'  לעבודת  שקשור  מה  בכל  התניא,  בספר  היסוד  ממושגי  אחד 
ה'בינוני', זה ההבדל בין כוחות הנפש ללבושי הנפש.

כן  שאין  מה  האדם.  של  המלאה  בשליטתו  תמיד  לא  הנפש  כוחות 
לבושי הנפש, שבהם לאדם ישנה בחירה ושליטה מלאה.

כוחות הנפש הם כוחות השכל והמידות שבלב.

כוח השכל, לא תמיד הוא ברשותו של האדם. לא בכל רגע שהאדם 
לא  שבלב.  והרגשות  המידות  כן  כמו  להבין.  מצליח  הוא  להבין  רוצה 
תמיד הלב מציית לאדם ולעתים הלב מתרגש וכועס או מתאווה לדברים 
שהאדם היה רוצה שלא להתרגש מהם. לכן מבחינה מסויימת יותר קשה 

לשלוט עליהם ולשנותם.

לבושי הנפש הם שלושת הכוחות מעשה, דיבור ומחשבה.

שלושה דברים אלו הם ברשות שליטתו והחלטתו של האדם.

הכוחות הללו נקראים בשם "לבושים" במובן של בגדים, כמו בגדים 
שאפשר להחליפם ולפושטם.
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כוח המעשה, האדם יכול להחליט בכל רגע האם לעשות או להימנע 
מעשייה, ללא תלות במצב הרגשי שלו. הוא יכול להכריח את עצמו לצאת 

לבית הכנסת ולעבודה גם ביום שמצב רוחו ירוד.

מאד  שהוא  בשעה  גם  לדבר  ולא  להתאפק  יכול  האדם  הדיבור,  כוח 
כועס.

גם כוח המחשבה בשליטתו של האדם. כוח המחשבה )בשונה מכוח 
והאותיות  התמונות  היא  המחשבה  וההגיון.  ההבנה  כוח  איננו  השכל( 
שחולפות במוחו של האדם. גם כשעולה מחשבה ותמונה שלילית, האדם 

יכול להחליף את התמונה בתמונה אחרת.

בפרק יד בספר התניא אדמור הזקן מסביר שהתורה מצפה מהאדם 
להסתפק  ולא  עצמם  הנפש  כוחות  בשינוי  אף  יכולתו  כפי  יעשה  שהוא 
בשליטה על לבושי הנפש בלבד. אך בכל זאת מכיוון שלא תמיד ביכולת 
האדם להגיע לשליטה מוחלטת בכוחות הנפש, לכן מה שמצפים ממנו, זו 

שליטה תמידית בלבושי הנפש.

צדיק"  "תהי  השבועה  לשון  כפל  משמעות  שזו  מסביר  הזקן  אדמור 
כלומר להיות  צדיק,  "אל תהי רשע". מצד אחד ההשתדלות להיות  וגם 
נקי ושלם לחלוטין גם בפנימיות הנפש, אך מכיוון שמידת ההצלחה בכך 
לא תמיד היא בידי האדם, לכן אומרים לו שבכל מקרה "אל תהי רשע", 

כלומר במעשה, בדיבור ובמחשבה בפועל ממש.

הרבי מסביר במאמר שהסיבה לכך שעיקר עבודת האדם היא בלבושי 
ובשליטת האדם, אלא  יותר  זו קלה  רק בגלל שמשימה  הנפש, היא לא 
גם בגלל שישנה מעלה בלבושי הנפש. דוקא בכוח הלבושים מסתתר כוח 
כוחות השכל  יותר מאשר  כוח שנוגע בעצמיותה של הנפש,  יותר,  עליון 
לכן  באדם(.  יופי  מוסיפים  גשמיים  ולבושים  שבגדים  )כמו  והמידות. 
העבודה במחשבה דיבור ומעשה נעלית יותר מהעבודה שקשורה בכוחות 
הנפש הפנימיים )כוחות השכל והמידות(. כשהאדם מקיים תורה ומצוות 
בשלושת לבושי הנפש, במעשה, בדיבור ובאותיות המחשבה, הוא מתעלה 
אותו.  להעלות  מסוגלים  המידות  והתלהבות  השכל  שהשגת  ממה  יותר 
)כמו כן בכיוון השלילי, חלילה כשאדם עושה מעשה של עבירה בלבושי 
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הנפש, אזי נגרמת נפילה למטה יותר לעומת מה שהיה כשהכוח הרע היה 
רק ברגש הלב ועדיין לא בא לידי מעשה(.

שהם  הנפש  לבושי  שלושת  בתיקון  להתמקד  שעלינו  לכך  הסיבה  זו 
כמו  יותר,  נעלית  וגם  יותר  קלה  עבודה  שזוהי  ומעשה  דיבור  מחשבה 
שבגדים אפשר להחליף כך אפשר להתקדם בתורה ומצוות, ועד כדי כך 
שע"י תיקון לבושי הנפש, זוכה האדם סוף כל סוף לשנות ולזכך גם את 

המידות ועל ידי כך נזכה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש!

בין צדיק לבינוני
הת' יעקב גוריאנצ'יק

לֹום  ְוָשׁ ַחס  ְלַהְרֵהר  ָלה  ּוֶמְמָשׁ ִליָטה  ְשׁ לֹו  ֵאין  ָרע  ָבּ ְלַהְרֵהר  ְלַבּדֹו  ַח  ֹמּ ַבּ ַוֲאִפּלּו 
ב  לֹום ִהְרהּור ֶזה ָהַרע ָהעֹוֶלה ֵמֵאָליו ֵמַהֵלּ ָרצֹון ַחס ְוָשׁ ל ְבּ ַקֵבּ ְיּ ֹמחֹו, ֶשׁ ְבּ ְרצֹונֹו ֶשׁ ִבּ

ר ְלֵעיל. )פרק י"ב( ְזָכּ ִנּ ַח ַכּ ַלֹמּ

נמצא  תמיד  הצדיק  של  הלב  ברשותו.  שלבו  כזה  אדם  הוא  הצדיק 
במקום שבו הצדיק רוצה שהלב שלו יימצא. הלב של הצדיק נקי ואין בו 
רע כלל. גם כשמדובר בצדיק שאינו גמור, אף על פי שיש אצלו מעט מאוד 

מן הרע, הרע בטל בפני הטוב והצדיק לא מרגיש את הרע כלל.

הבינוני, לעומת זאת, הוא אחד כזה שליבו אינו ברשותו. כלומר הלב 
של הבינוני הרבה פעמים נמצא במקום שהוא נגד רצונו. הלב שלו מסוגל 
להתרגש מדברים שהבינוני לא היה רוצה להתרגש מהם. בלב של הבינוני 
עדיין קיים רע והוא מרגיש את אותו רע, אבל הוא שולט על הרע במובן 
הזה שהוא לא נותן לו לבוא לידי מעשה. הבינוני לא מאפשר לרע להשתלט 
על שלושת כוחות לבושי הנפש שהם אותיות המחשבה, אותיות הדיבור 

וכוח המעשה.

לכן הבינוני, למרות שאין שליטה מוחלטת על הלב עצמו, אבל יש לו 
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שליטה על המחשבות אחרי שהן מגיעות מן הלב ועולות למוח, בכוחו של 
הבינוני להסירן ולדחות אותן. הוא לא יכול לשלוט על עצם התעוררות 
התאוה או הכעס, אבל באותו רגע שהוא שם לב להירהור שמופיע אצלו 
כבר  שהמחשבה  אחרי  אחרת.  במחשבה  מיד  אותו  להחליף  יכול  הוא 
עלתה מהלב למוח הוא יכול לשלוט ולהחליט האם להמשיך ללכת איתה 
או לא. מבחינת המעשה, הבינוני הוא אחד כזה שלא עבר עבירה מימיו 

ולא יעבור לעולם.

מחשבה  בשם  נקרא  לא  הוא  למוח  מהלב  שעולה  הראשוני  ההרהור 
בוחר  שהאדם  בשעה  רק  ממש?  למחשבה  הופך  ההרהור  מתי  ממש. 
ההירהור  את  ברצון  לקבל  מחליט  כשהאדם  לכן,  ברצון.  כך  על  לחשוב 
הלא טוב שעלה מהלב אל המוח, להמשיך לפתח את המחשבה הזו, אזי 
מחשבה  להיות  הופכת  שזו  מכיוון  שעה,  באותה  רשע  להיות  הופך  הוא 

שקשורה בבחירה וברצון שלו.

נמצא  כשהוא  טובים,  לא  מרגשות  נקי  הבינוני  שבהם  זמנים  ישנם 
בזמן של התעוררות של אהבה רבה לה', כמו בשעת התפילה, או ברגעים 

מיוחדים במשך היום שהוא מצליח לעורר את ליבו באהבה לה'.

י"ב, בסוף הפרק, אדמור הזקן מתרגם את עבודת הבינוני גם  בפרק 
לתחום שבין אדם לחבירו. כשעולה לאדם איזה הרהור או מחשבה לא 
טובה על יהודי אחר מתוך רגש שלילי של קנאה או כעס חלילה, הבינוני 
מיד מסלק ודוחה אותה. הבינוני לא נותן לזה להכתיב את המעשים שלו 
ואדרבא, הבינוני נוהג במעשה שהפוך לגמרי מהרגש השלילי. הוא נוהג 

עם חבירו במידת החסד.
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הכח של הבינוני לעבודת היום
הת' יוסף יצחק גוריאנצ'יק

ְוֶטַבע  תֹוַלְדּתֹו  ְבּ יְנָחס[  ִפּ ת  ָרַשׁ ָפּ ַהר  ֹזּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ]ְכּ ב  ַהֵלּ ַעל  יט  ִלּ ַשׁ ַח  ַהֹמּ י  ִכּ
ּמֹוִחין )פרק י"ב( ימּו ַבּ ֶזה מֹוִעיל ָהְרִשׁ ָלּ ְיִציָרתֹו . . ַרק ֶשׁ

כמה כוחות עומדים לרשותו – לשירותו של הבינוני.

הכוח הראשון הוא 'מוח שליט על הלב'.

הכוח הזה זקוק לכוח נוסף.

יכול  אדם  כל  הרצון.  לכוח  למוטיבציה,  זקוק  הלב'  על  שליט  'המוח 
להשליט את המוח שלו על הלב ובכך להתגבר על היצר שנמצא בלב. אך 

השאלה היא כמה חשק יש לאדם להשליט את המוח על הלב.

לכן מסביר אדמור הזקן שהבינוני מקבל כוח לעבודת ה' שבמשך כל 
היום משני כוחות נוספים.

כוח אחד זה ה'רשימו'. כלומר הרושם שנשאר מההתבוננות שהיתה 
בבוקר בשעת התפילה. מדובר ברושם שנשאר מההתבוננות וגם ברושם 

שנשאר מהתעוררות האהבה שבאה מתוך אותה התבוננות.

הבינוני מקבל המון כוח מאותם רגעים של תפילה חמימה או לימוד 
מואר.

כוח נוסף זו ה'אהבה והיראה הטבעיים' שקיימים אצל היהודי בתור 
בן של אברהם אבינו.

על  שליט  המוח  של  הכוח  הבינוני.  את  שמלווים  הם  האלה  הכוחות 
ידי  על  נולד. אבל הכוח של הרשימו מתחדש  כוח שאיתו הוא  זה  הלב, 

עבודת התפילה, שמתבונן בה' וזה מלווה אותו במשך כל היום.

יקרה,  מתנה  שקיבל  אדם  כמו  חיובי:  מרגש  שנשאר  לרושם  דוגמא 
הרי במשך כל היום מלווה אותו ההרגשה הטובה. גם לאחר שההתרגשות 
קצת נרגעה, הרי ברגע שהוא יפגוש שוב את האדם שנתן לו את המתנה 
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הוא ירגיש מיד ויחזור לאותה ההרגשה. כך ואפילו יותר מכך, בתפילה יש 
לאדם התחברות עם ה', וההרגשה של האהבה שהתעוררה בשעת התפילה 
מלווה אותו במשך כל היום. לאחר התפילה ההתרגשות של האהבה מעט 

נחלשת ונעשית קצת יותר בצימצום, אך היא מלווה את כל היום.

האהבה הטבעית לה' שמסותרת בלב, היא נותנת כוח לרשימו שנשאר 
מהתפילה והופכת את הרושם הזה לבעל עוצמה ובעל תוקף. דבר זה נותן 
לבינוני את הכוח שבשעה שיפול במוחו הרהור מצד היצר הרע, תהיה לו 
מוטיבציה להשתמש בכוח של המוח ששליט על הלב ולנצח ולדחות אותו.

גם כשהוא נמצא בסערת רגשות קשה ובבלבול גדול, בכל זאת הוא 
נשאר קשור לה', ומכוח האהבה הטבעית שלו לה' הוא מחזיק במחשבה 
לעמוד  זה  ומכוח  אופן  בשום  מה'  נפרד  להיות  רוצה  לא  שהוא  כך  על 

במקום שבו הוא צריך לעמוד.

מכורים לנצח?
הרב מענדי קרומבי

ּבֹו  ֶשׁ ָהַרע  ֶשׁ אֹוְמִרים  ֶשׁ ְלָהעֹוָלם  ְלַהֲאִמין  ְולֹא  ְלֵבינֹוִני,  ַעְצמֹו  ֲחִזיק  ַיּ ֶשׁ א  ֶאָלּ
י ַהּטֹוב )פרק י"ג( ל ְלַגֵבּ ֵטּ ִנְתַבּ

התמכרות  בעבר  אם  העת.  כל  ומתרחב  הולך  ההתמכרויות  עולם 
התייחסה אך ורק לחומרים ממכרים דוגמת סמים ואלכוהול, הרי שבשנים 
האחרונות מתפתחת יותר ויותר המודעות גם להתמכרויות התנהגותיות, 

דוגמת הימורים או גלישה ברשת.

אחת מהשאלות היסודיות אותם שואל המכור היא האם באפשרותו 
להיגמל לחלוטין מההתמכרות, או שנגזר עליו להיות מכור לנצח.

מקום  תופסת  בהתמכרויות,  לטיפול  ביותר  הנפוצות  השיטות  בין 
12 הצעדים, הטוענת שהמכור ישאר מכור לתמיד, ותהליך  מרכזי גישת 
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זה אכן  בכך. האם  ויודה  רק לאחרי שיכיר  יכול להתחיל  ההחלמה שלו 
כך? ואם כן, האין זה מייאש? אם גם ככה אשאר מכור לתמיד, לשם מה 

המלחמה הסיזיפית בכדי להיגמל?

'להיגמל' מהתנהגויות  ידי עובד ה', המנסה  זו נשאלת גם על  שאלה 
מסויימות הנובעות מהנפש הבהמית והיצר הרע, והאדם שואל את עצמו 

האם אכן יצליח להיגמל מכך, או שלנצח יאכל חרב.

ומסביר  בהרחבה,  הזקן  אדמו"ר  זו  לשאלה  מתייחס  התניא  בספר 
שהאדם אינו צריך לשאוף להיות צדיק שניצח את הרע וכבר אין בקרבו 
מלחמה פנימית. ייתכן אדם שיעבוד ויתייגע כל ימיו, ולא יצליח להגיע 
למדרגת צדיק. השאיפה הריאלית של האדם היא להיות 'בינוני' – להכיר 
ולקבל זאת שהרע יהיה קיים תמיד בקרבו, ושעליו להילחם בכל רגע על 

מנת לנצח אותו.

ומעוררת  מעודדת  בשורה  להיפך,  אלא  מייאשת,  בשורה  בכך  אין 
ִחָיּה  ְדּ ו"ְּבָכל  להילחם!  בכדי  באנו  לנצח,  בכדי  לעולם  באנו  לא  תקווה. 
א, ּוְבִאְתֲערּוָתא  ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַתָתּ ְבּתֹו, ִאְתַכּ ֲחַשׁ ְדֵחהּו ִמַמּ ַמּ ּוְדִחָיּה ֶשׁ
יַהּ ַעְצָמּה  ְגִבּ א ַהַמּ ְלֵעָלּ ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדּ א, ְוִאְתַכּ ְלֵעָלּ א ִאְתֲערּוָתא ִדּ ְלַתָתּ ִדּ
גֶֹדל ַנַחת רּוַח ְלָפָניו  ף קכח[ ְבּ רּוָמה ]ַדּ ת ְתּ ָרַשׁ זַֹּהר ָפּ ִהְפִליג ַבּ ר . . ּוְכמֹו ֶשׁ ֶשׁ ֶנּ ַכּ
ִריְך  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ְדּ ִיְקָרא  ק  ַלּ ִאְסַתּ ְדּ א,  ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַתָתּ ד ִאְתַכּ ַכּ ַרְך  ִיְתָבּ
א וכו'. ָלּ יר ִמכֹּ א ַיִתּ קּוָתא ָדּ ְבָחא ַאֲחָרא ְוִאְסַתְלּ יר ִמִשּׁ א ַיִתּ ָלּ א ַעל כֹּ הּוא ְלֵעָלּ

אדם  אם  כך  כל  נורא  מה  בכך?  להכיר  לאדם  חשוב  כך  כל  מדוע 
שהתמודד במשך תקופה ארוכה עם הנהגה מסויימת והצליח לשלוט בה, 
יחשוב שהוא כבר 'נגמל' ממנה לחלוטין? מפני מה אדמו"ר הזקן מזהיר: 
ּזֹו  ֶשׁ ַהּטֹוב,  י  ְלַגֵבּ ל  ֵטּ ִנְתַבּ ּבֹו  ֶשׁ ָהַרע  ֶשׁ אֹוְמִרים  ֶשׁ ְלָהעֹוָלם  ְלַהֲאִמין  "ְולֹא 
ָתְקּפֹו  ל ָהַרע הּוא ְבּ ִאּלּו ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶשׁ ֵעיָניו ְכּ א ִיְהֶיה ְבּ יק, ֶאָלּ ַמְדֵרַגת ַצִדּ

ּנּו ְמאּוָמה"? תֹוַלְדּתֹו, ְולֹא ָחַלף ְוָהַלְך ִמֶמּ ָמאִלי ְכּ ׂ ָחָלל ַהְשּ ּוִבְגבּוָרתֹו ֶבּ

ממתין  והוא  רובץ',  חטאת  'לפתח  הרע  היצר  בשאננות.  היא  הסכנה 
הסכנה  זו  אותו.  להכשיל  מנת  על  עירנות  חוסר  יגלה  האדם  שבו  לרגע 
הגדולה הקיימת במחשבה שהאדם כבר 'נגמל' מהרע. מאותו רגע, הוא 
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נתקף בשאננות, ומכניס את עצמו לסכנה חמורה, שהיצר ישוב ויחטיא 
אותו.

להפסיק  והצליח  כרוני,  מעשן  שהיה  לאדם  דומה:  הדבר  למה  משל 
יעיז  הוא  לחלוטין,  מהעישון  נגמל  כבר  שהוא  יחשוב  שבו  ברגע  לעשן. 

לעשן רק סיגריה אחת, וקרוב לוודאי שחיש קל יחזור לסורו.

עובד אלוקים ואשר לא עבדו
הת' שמואל קרוגר

ר לֹא ֲעָבדֹו י ַמְדֵרגֹות: עֹוֵבד ֱאלִֹהים, ַוֲאֶשׁ ֵתּ ן ְשׁ ם ֵכּ ינֹוִני ֵיׁש ַגּ ּוַבֵבּ

בשני  להבחין  שצריך  מסביר  הזקן  אדמו"ר  התניא  בספר  ט"ו  בפרק 
סוגים של יראי ה'.

מדובר בשתי מדרגות בעולמו של הבינוני.

שני הסוגים נקראים בלשון הפסוק: "עובד אלוקים ואשר לא עבדו".

בעבודה  קשורה  שלו  ה'  עבודת  האם  עצמו  את  לשאול  צריך  האדם 
מצידו או לא. כלומר האם עבודת ה' שלו דורשת ממנו להתאמץ ולהתעלות 

מעל טבעו או לא.

כשהאדם עוסק בתורה ובמצוות אבל מבלי שזה דורש ממנו להתאמץ, 
הוא נולד עם יצר קר ולכן אין לו פיתויים ומחשבות זרות, הוא לא צריך 
להתאמץ לשבת וללמוד בגלל שהוא נהנה מכך בטבעו, אזי הוא לא נקרא 

בשם עובד אלוקים אלא 'אשר לא עבדו'.

'עובד אלוקים' הוא יהודי שלא מסתפק בזה שכרגע אין לו פיתויים או 
מחשבות זרות, אלא הוא משתדל תמיד להגביר את היצר הטוב וללמוד 
יותר מרגילותו, להתפלל באהבה וכוונה יותר גדולה ולתת צדקה מעבר 

לחשבון שלו.
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בדרך כלל הכוח והמוטיבציה להיות עובד אלוקים מגיעים אף הם על 
ידי העבודה של האדם בלעורר ולהתעורר באהבה ערה וגדולה יותר.

השאלה היא, עד כדי כמה האדם אכן מצליח להתעורר תמיד באהבה 
גדולה.

אדמור הזקן מסביר שיש אדם שמצליח, על ידי התבוננות בה' אחד, 
להתעורר באהבה גדולה שאכן נותנת לו את הכוח לצאת מטבעו ורגילותו. 

עבודת ה' של אדם כזה נקראת עבודה תמה.

אבל צריך לדעת שגם אם האדם לא מצליח להתעורר ברגש גדול בלב, 
בכל זאת, הוא יכול להצליח לפעול כמו עובד אלוקים על ידי שהוא מזכיר 
ליבו תמיד. אדמור  לה', שקיימת בסתר  לעצמו את האהבה המסותרת 
הזקן מסביר, שכשהאדם עושה את הדברים מבלי שהוא מצליח להרגיש 
את האהבה לה' בצורה גלויה ממש, אי אפשר לקרוא למצב שכזה בשם 
עבודה תמה, אבל זה ראוי להיחשב ולהיקרא בשם עבודה לכל עניין. זו 

עבודת ה' אמיתית לכל דבר.

אהבת ישראל בתניא
הת' בניהו אהרן גדסי

מֹוָך" )פרק ל"ב( ה ָלֹבא ִליֵדי ִקּיּום ִמְצַות "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ ָרה ְוַקָלּ ֶרְך ְיָשׁ ֲהֵרי זֹו ֶדּ

אהבת ישראל היא מצוות עשה מן התורה. הפרשה שבה הקב"ה מצווה 
זו הפרשה  היא פרשת קדושים.  ישראל,  ישראל במצוות אהבת  בני  את 
קדושים  להם  ואמרת  ישראל  בני  עדת  כל  אל  "דבר  במלים:  שפותחת 
תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם". כלומר זו פרשה שמדברת על הדרכים 
והציווים דרכם בני ישראל יכולים להתקרב לקדושתו של הקב"ה ולהיות 

יותר דומים לו.
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אחד מהציוויים הוא "לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך 
כמוך אני הוי'" )ויקרא יט',יח'(.

בשביל שנבוא לידי קיום מצוה חשובה זו צריכים אנו להבין קודם כל 
כמה עניינים.

אחת השאלות העיקריות היא בעצם למה מלכתחילה לאהוב מישהו?

ללכת  מצווים  ישראל  שבני  במה  היא  זו  לשאלה  התשובה  בכללות 
טוב,  כולו  כל  הוא  שהקב"ה  כיוון  בדרכיו".  "והלכת  הקב"ה  של  בדרכיו 

"טבע הטוב, להיטיב" כך גם אנו צריכים לנסות להידמות אליו.

בפרטות יותר, על מנת שנבוא לידי אהבה אמיתית ועמוקה אנו צריכים 
העיקרון  את  שסותרים  רגשות  לנו  יש  למה  ולהבין  להתבונן  כל  קודם 

והמצווה הכל כך חשובה הזו.

ה"אני",  שלנו,  ה"יש"  תחושת  היא  לכך  העיקריות  הסיבות  אחת 
ה"אגו". האדם מרגיש שמה שהוא חושב זה תמיד הדבר הנכון, הוא צודק 
ורק לו מגיע. לחבר שעומד מולו מגיע פחות, אם בכלל. תחושה עצמית 
הנפש  את  ולהכיל  להסתדר  מצליחה  שלא  הבהמית  בנפש  מקורה  זו 
האלוקית, שהיא בעצם לא מצליחה להכיל את הקב"ה. כלומר הבן אדם 
נמצא בקונפליקט פנימי שלא נותן לו מקום לעצמו, קל וחומר לאנשים 

אחרים ועל אחת כמה וכמה לקב"ה!

את ענין זה אפשר גם להבין דרך תורת המראות של הבעש"ט, שאומרת 
שכשאדם רואה משהו בחוץ שהוא לא אוהב – באמת – זה משהו שהוא 
לא אוהב ולא מתיישב בתוך תוכו שלו, במילים אחרות הנפש הבהמית 

לא מצליחה להתמודד עם עצמה.

ברגע שאדם מתבונן ומצליח לגעת בנקודות אישיות אלו, ולהבין מה 
בעצם מונע ממנו לבוא לידי קיום מצוות אהבת ישראל ועל ידי כך לבוא 

לידי אהבת ה', רק אז אפשר להתחיל לטפל בבעיה בשרשה.

לענין זה כמה פתרונות. אחד הפתרונות החשובים הם דברי אדמו"ר 
שאדם  בשביל  האדם",  כל  בפני  רוח  שפל  "הוי  בתניא.  ל'  בפרק  הזקן 
יוכל להכיל ולאהוב מישהו אחר הוא חייב להוריד מעצמו, מהאגו שלו, 
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כמו שכתוב במסכת ברכות "מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו 
כלי  יהיה  לא  הוא  ישות,  ותחושת  בגאווה  מלא  שאדם  ברגע  מחזיק". 
להחזיק ולהכיל משהו אחר חוץ מאת עצמו בלבד. מצב שעלול בסופו של 
דבר להביא את האדם לידי יאוש ועצבות ח"ו, בגלל שהכל מתחיל ונגמר 

במציאות העראית שלו.

אדמו"ר הזקן מסביר בפרק כ"ט, שאחת הדרכים שעל ידן ניתן לבוא 
לידי מצב מתוקן, זה המובא בספר הזוהר )בתור אמירה של רב הישיבה 
של מעלה( "אעא דלא סליק ביה נהורא, מבטשין ליה" בתרגום מארמית: 
וכך האש  לגורמים  ותפרק את העץ  בו, תכתוש  נתפסת  לא  בול שהאש 
הישות  זו  העץ  של  הגסות  אנחנו.  זה  העץ  שלנו  במקרה  בעץ.  תיתפס 
והגאווה שבתוכנו. האש זו האש האלוקית, שבגלל הישות שלנו היא לא 
חוזרת  הנשמה  כשאש  מתאפשרת  ישראל  אהבת  בנו.  להאיר  מצליחה 
שהעיקר  כך  שלו  ההסתכלות  את  הופך  שהאדם  כך  ידי  על  בנו.  להאיר 
מבחינתו זה הרוח והצורה הרוחנית של הדברים ולא הגוף והחומר, אזי 
הוא מסוגל לתת מקום לאדם שעומד מולו ולהנמיך את עצמו בפניו. הוא 
נוספת.  אלוקית  לנשמה  שלו  בעולם  וערך  חשיבות  באמת  לתת  מסוגל 
על ידי שהאדם נותן את הדעת על הנשמה האלוקית שבתוכו הוא פותח 
פתח ומאפשר לעצמו לאהוב ולקבל את מי שמולו, שגם לו ישנה נשמה 
אלוקית ועל ידי כך להיות נאהב על ידי עצמו ואחרים, ולהחדיר ולהשרות 

בעצמו ובסביבתו שמחה אמיתית שאינה תלויה בדבר.

בנוסף לכך, מכיוון שאנו חיים בעולם שמעלים ומסתיר על המציאות 
האמיתית, אנו לא יכולים באמת לדעת מול מי אנו עומדים. יכול להיות 
שהאדם שדחיתי על הסף כי הוא לא 'בא לי טוב', יכול להיות שבשורש 

הנשמות האלוקיות הנשמה שלו מגיעה ממקום הרבה יותר גבוה משלי.

בעומק יותר, בגלל שכל נשמות ישראל כולן באות מאותו שורש, וכולן 
רוצות במהותן להיכלל ולהדבק בקב"ה כמו אש שרוצה לעלות למעלה 
ולעזוב את הפתילה ולהדבק במקור שלה, צריכים אנו להבין שלכל אחד 
ואחת יש מקום ושייכות, לקבל ולאהוב אותו אהבת אמת בלי שום קשר 
למעמדו, אמונתו, ומצבו הנפשי, שכל אלה הם רק כפפה חיצונית ולהבין 
שבאמת נשמה לא יכולה לסתור נשמה אחרת. בדוגמת שלהבת של נר 
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קטן, שהיא נעשית גדולה ובעלת עוצמה יותר, דוקא על ידי שמצטרפות 
של  הנר  את  להדליק  האחד,  הנר  שלהבת  מכוח  יחד.  נוספות  שלהבות 

היהודי הנוסף.

הדבר מתבטא בדברים הכי פשוטים, בין אם זה בנתינת צדקה, גמילות 
לדברים  ועד  ברחוב,  כזר  שנראה  לאדם  ולבבי  חם  חיוך  ואפילו  חסדים 
הקשים ביותר ששם באמת נמדדת העבודה האמיתית שלנו, שזה בעבודת 
המידות, שינוי המצב התודעתי שלנו, בשינויי הדפוסי מחשבה שהרגלנו 

את עצמינו לאורך כל החיים לחשוב, לדבר ולהתנהג.

שעלולים  רגשות  חווה  אדם  אם  שגם  לדעת,  חשוב  זאת  לכל  בנוסף 
חשוב  איתם,  להתמודד  איך  יודע  לא  והוא  כשליליים  בעיניו  להתפס 
להבין שגם זה בסדר ושלא צריך להתרגש ולהתפעל מזה, אלא לתת לזה 
וזו  מרגיש  שאני  איך  זה  שכרגע  העובדה  את  לקבל  זה,  של  המקום  את 
המציאות שבה אני נמצא עכשיו ומה שנדרש ממני זה לא להילחם בזה 
בכוח, אלא להתרומם בעבודת ה' בכלל ואזי ממילא יהיה לי הכוח לראות 

את הדברים אחרת.

יב'  זוהי בעצם עבודת הבינוני, כמו שכותב אדמו"ר הזקן בסוף פרק 
טינא  איזו  למוח  לו מהלב  מיד שעולה  לחבירו  "וכן בדברים שבין אדם 
ושנאה ח"ו או איזו קנאה או כעס או קפידא ודומיהן, אינו מקבלן כלל 

במוחו וברצונו ואדרבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו".

רבי עקיבא אמר "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה", זה הכלל! 
רק על ידי מצוות אהבת ישראל, שהיא השורש והיסוד לכל התורה כולה, 
האדם  יוכל  כך  ידי  על  רק  האלוקית,  הנפש  בהגברת  שקשורה  המצווה 
לבוא לידי שלימות קיום התורה והמצוות. על ידי הגברת הנפש האלוקית 
יוכל לקיים את הציווי העיקרי שאנו אומרים פעמיים ביום בקריאת שמע, 

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך".

ברגע שאנו נבין ונדע שמי שעומד מולנו הוא חלק בלתי נפרד מהקב"ה 
בעצמו, ושגם בהם קיימת ופועמת היחידה, האחד היחיד שאין עוד מלבדו, 
אותנו  יאהב  הקב"ה  גם  כך  אותו,  לאהוב  תורה  דין  פי  על  חייבים  ואנו 
והשלימה  האמיתית  לגאולה  אותנו  ויגאל  העולם,  כל  לעיני  גלוי  באופן 

בקרוב בימינו, אמן!
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מספרים תניא – השלמות
התניא,  בספר  המתבארים  לנושאים  הקשורים  סיפורים  י'  לפניכם 

הנדפסים כאן כהשלמה לספר מספרים תניא מאת הרב מענדי קרומבי

אם הקב"ה יכול…
ַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ּוְבִהְלכֹוֵתיֶהן  רּוְך הּוא ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ְבּ דֹוׁש ָבּ ְוִצְמֵצם ַהָקּ

)פרק ד'(

היה יהודי מאוסטריה שהתגורר במונטריאול ושימש כמלמד. כשנכנס 
ל'יחידות' לרבי, אמר לו הרבי שיש להסביר לילדים את גדולת ה'. כששאל 
את הרבי כיצד אפשר להסביר לילדים בני תשע את גדולת ה', השיב לו 
הרבי: "אם הקב"ה מסוגל לצמצם את עצמו כדי שאנחנו נוכל להבין אותו, 

גם אתה יכול לצמצם את עצמך כדי שהילדים יבינו…".

)כפר חב"ד גליון 1943(

אין דעות אישיות
רּוְך הּוא )פרק ה'( דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ ה ֲהָלָכה זֹו ִהיא ָחְכָמתֹו ּוְרצֹונֹו ֶשׁ ְוִהֵנּ

הרב איתן גרין ז"ל היה רב ליטאי ששימש בתפקידים תורניים שונים, 
והיה ממובחרי התלמידים בישיבת לייקווד.

בהשפעת ר' שלמה קרליבך, אשר למד אף הוא בלייקווד ועבר ללמוד 
בליובאוויטש, הגיע הבחור איתן גרין ל'יחידות', ושהה בה כשלוש שעות.

הוא התכונן היטב לקראת ה'יחידות', והכין שורה של שאלות תורניות 
והשקפתיות ללבן עם הרבי.

בין הדברים טען כלפי הרבי שיש לחלק להבנתו בין הדברים המובאים 
מחז"ל,  איש  מפי  איש  במסורת  המועברים  הלכתיים,  כדיונים  בגמרא 
והכל מחויבים לקבלם, ובין דבר האגדתא, כעניני חלומות, עצות טובות, 
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'דעות  להבנתו  שהם  חז"ל,  בשם  הנאמרים  טובות  והנהגות  סגולות 
אישיות' של חז"ל, ואין הכרח לקבלן.

'דעות  בגמרא  מופיעות  כביכול  הדברים  למשמע  התחלחל  הרבי 
אישיות'. התורה היא תורת אמת, קבע הרבי, שניתנה למשה מסיני, ואנו 

מחוייבים לקבל את כולה.

)כפר חב"ד גליון 1955(

ה'בינוני' מתחדש מאין ליש
ָעה  ע ֲאִפּלּו ָשׁ ם ָרָשׁ ָמיו ְולֹא ַיֲעֹבר ְלעֹוָלם, ְולֹא ִנְקָרא ָעָליו ֵשׁ ְולֹא ָעַבר ֲעֵבָרה ִמָיּ

ל ָיָמיו. )פרק י"ב( ֶאָחת ְוֶרַגע ֶאָחד ָכּ

ל'יחידות'  זה להיכנס אל הרבי  גדליה אקסלרוד  הגאון החסיד הרב 
שח  ב'יחידות'  בהיותו  תשכ"ח.  בשנת  חתונתו  לאחר  הראשונה  בפעם 
לרבי אודות מצבו הרוחני, וכי הוא מוטרד מהתמודדויות רוחניות שונות.

לקראת סיום היחידות, הרגשתי שאני רוצה לצאת עם משהו ממשי ביד 
בנוגע לשינוי במעמדי ומצבי הרוחני. פניתי אל הרבי ואמרתי בהתרגשות, 

"מה יהיה הלאה?".

בתגובה, עצם הרבי פתאום את עיניו, פניו האדימו, וכשגופו מתנדנד 
"איך  חסידות,  מאמר  של  האופייני  בניגון  לומר  החל  עצומות  ובעיניים 
יכול כל אדם להיות 'בינוני', והרי על דרגת ה'בינוני' נאמר בספר התניא 
ש'לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם'? אלא, היות שכל רגע נמשכת 
חיות אלוקית חדשה לעולם, וחיות חדשה זו היא זכה ללא שום רבב של 
חטא, הרי מצד חיות חדשה זו אפשר להיות בינוני". אחר כך פקח הרבי 
את עיניו ואמר, "לאט, לאט צריך לפרוע את החובות" – הכוונה כמובן לא 

לחובות כספיים, אלא ברוחניות, לחזור בתשובה;

ואז הוסיף, "ובפרט שאתה רב, עליך לדעת שהעולם הוא שלנו".

)הסיפור שלי גליון 386(
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תוספת כימית
ֶנֶגד  ְכּ קּוָלה  עּוָריו ְשׁ ל ִמְנּ ֻהְרַגּ ֵתָרה ַעל ָהְרִגילּות ֶשׁ ָאה ְוַאַחת ַהְיּ ַעם ַהֵמּ ֹזאת ַהַפּ

ן )פרק ט"ו( ָלּ ֻכּ

סיפר הרב שבתי סלבטיצקי: כאשר אבי נכנס ל'יחידות' לרבי, הרבי 
דרבן אותו להוסיף בקביעות עתים לתורה.

אבי טען שיש לו שיעור אחרי תפילת שחרית, ובשובו מהעבודה בשעה 
מאוחרת יש לו שיעור נוסף, שרק לאחריו הוא חוזר הביתה. "אין לי זמן 

להוסיף קביעות נוספת", טען.

אבי עבד ככימאי בתחום המזון, ואף שלא היה לו תואר אקדמי, הוא 
היה מוכשר מאוד והמציא פטנטים רבים. הוא מעולם לא שיתף את הרבי 

בעובדה זו, אבל הרבי השיב לו באמצעות משל מעולם הכימיה.

"כל כימאי יודע", אמר הרבי, "שכאשר מכניסים חומר, אפילו בכמות 
קטנה, לתערובת של חומרים הוא עשוי לחולל שינוי מרחיק לכת בתערובת 
כולה. כך גם ברוחניות. לא התכוונתי שתוסיף הרבה זמן לקביעות העתים.

שתשקיע  תורה  בלימוד  זו  מועטה  תוספת  אבל  מעט,  אפילו  תוסיף 
מעבר לטבעך ולרגילותך – בכוחה להשפיע ולשנות לטובה את היום כולו".

)הסיפור שלי גליון 359(

כפיה דתית
ְוִיחּוד ֶזה ְלַמְעָלה הּוא ִנְצִחי ְלעֹוָלם ָוֶעד )פרק כ"ה(

שהתארח  מתלמידיו  אחד  על  לרבי  כתב  בוימגרטן  בערל  ר'  השליח 
בשבת בביתו, והתנה את שביתתו בביתם בתנאי שישמרו שבת. לאחר 
מעשה התחרט על כך, מכיוון שלדעתו אין ערך בשמירת שבת כזו, מכיון 
ש"שמירת שבת כפויה כזה, אין לה קיום ומתחרט על הכפיה הנ"ל ואני 
הסכמתי עמו, אבל איני יודע האם הסכמתי נכונה היא, ואפשר שבנדון 

זה טוב כפיה".
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על כך ענה הרבי: "גם כן, וכלשון אדמו"ר הזקן )תניא סוף כ"ה: "ויחוד 
זה כו' נצחי כו'(". כלומר, יש מעלה גם בקיום מצוה מתוך כפיה, כי קיום 

כל מצוה גורם בעולמות העליונים יחוד נצחי.

)הכתב והמכתב - תשורה בוימגרטן תשפ"ג עמוד 84(

לפלא שיציית
ָמאִלי )פרק כ"ח( ׂ ָחָלל ַהְשּ ֶבּ ה ֶשׁ ִלָפּ ָבה ָזָרה ִהיא ֵמַהְקּ ֲחָשׁ ְנִפיַלת ַהַמּ

מרגיש  שהוא  לרבי  אמר  לו  שמואל  הרב  של  מהיחידויות  באחת 
את  לעזוב  שוקל  והוא  בשליחות,  מסוים  בתחום  הצלחתו  שנחלשה 

התחום ההוא.

זו באה מצד השמאל, שתורת אמת מעידה  לו שמחשבה  הרבי אמר 
שהוא 'מלך זקן וכסיל', ולפלא שיציית למלך זקן וכסיל…

)נרשם מפיו(

הפשט של 'נתאווה'
יָרה  ִדּ לֹו  ִלְהיֹות  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ה  ְתַאָוּ ִנּ ֶשׁ הּוא  ַהֶזּה  עֹוָלם  ִריַאת  ְבּ ְכִלית  ַתּ

ְחּתֹוִנים )פרק ל"ו( ַתּ ַבּ

בישיבה  מתמיד  )איצ'ה(  יצחק  ר'  הרה"ח  של  הראשונה  בתקופה 
בליובאוויטש, הוא למד רק נגלה, וכששאלו אותו למה אינו לומד חסידות 
ענה, כי אם היה ביממה עשרים וחמש שעות, היה לומד גם חסידות, אבל 
מכיון שביממה רק 24 שעות, הוא חייב להקיד שאת הזמן ללימוד הנגלה.

באחת ההתוועדויות של המשפיע ר' שמואל גרונם, פעלו על ר' איצ'ה 
שיכנס להתוועדות, וכשנכנס לההתוועדות שמע שר' גרונם אומר לבחור 
דירה  לו  להיות  הקב"ה  "נתאוה  של  המשמעות  שאת  לי  תאמין  פשוט: 

בתחתונים" אתה מבין טוב יותר מגאון מוילנה".

ר' איצ'ה דיבורים כאלה, חשב שהם חבורת משוגעים, אבל  כששמע 
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ומקשיבים  יושבים  לומדים  שהם  אותם  שהכיר  בחורים  שגם  כשראה 
מהותו,  כל  את  שינתה  הזו  ההתוועדות  להישאר.  החליט  להתוועדות, 

ומאז התחיל ללמוד חסידות באותה התמדה שלמד בתחילה נגלה.   

)תשורה קארף-מוצקין. כסלו תשפ"ב(

דבר עצמי לא שוכחים
ֲהִמית )פרק ל"ז( ת ַהּגּוף ְוֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהַבּ ִלַפּ ְכָחה ִהיא ִמְקּ ַהִשּׁ

הגאון החסיד ר' ברוך מרדכי מבוברויסק נסע פעם לחתונה של אחד 
מבני משפחתו, ונזדמן לו לפגוש בדרכו את הרב מוולפא. ביקש ממנו ר' 

ברוך מרדכי לומר 'תורה', והוא אמר לפניו בהתלהבות עצומה.

שאל אותו ר' ברוך מרדכי: הרי התרחקת כבר זמן רב מרבך הרב המגיד 
ממזריטש, וכיצד לא דעכה אצלך ההתלהבות?

וכשהיה  ביותר,  שכחן  היה  אחד  אדם  במשל:  מוולפא  הרב  לו  השיב 
פושט את בגדיו לפני השינה, היה שוכח בבוקר היכן הניח אותם. החליט 
האיש לכתוב על דף נייר הכין הניח כל בגד, אם למראשותיו או לרגליו, 
כדי למוצאם. מדוע לא חשש השכחן שלא יזכור היכן ראשו ורגליו? אלא 

שדבר 'עצמי' לא שוכחים!

וכך בנמשל, המשיך הרב מוולפא, דברי תורה אלה הם 'עצמיים' ביותר, 
ולא שייכת בהם שכחה.

רצה הרב מוופלא לנסוע ביחד עם ר' ברוך מרדכי לאדמו"ר הזקן, אך 
בני ביתו של ר' ברוך מרדכי לא הניחו לו להיעדר מהחתונה.

הקפיד  הפגישה,  על  לו  וסיפר  הזקן  לאדמו"ר  מרדכי  ברוך  ר'  כשבא 
עליו האדמו"ר הזקן על כך שלא הביאו, ואמר שאם היה מגיע אליו, היה 

מתקנו מנפילתו.

)לקוטי רשימות ומעשיות אות י"ז(
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השר שלא רוצה להתברר
גּוף ְוֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית . . ּוְלַהֲעלֹות ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית  ׁש ְבּ ְיִריָדתֹו ָלעֹוָלם ַהֶזּה, ְלִהְתַלֵבּ

ָללּות עֹוָלם ַהֶזּה )פרק ל"ז( ְך ָלּה ִמְכּ ָיּ ִעם ֶחְלָקּה ַהַשּׁ

פעם הגיעו אנשים מעיר אחת שהתגלע סכסוך ביניהם בעניני מיסים 
האדמו"ר  לבנו  אותם  שלח  והוא  ביניהם,  שיפשר  כדי  הזקן  לאדמו"ר 

האמצעי, אך הוא לא חפץ לבטל מלימודו ולעסוק בכך.

היא  והמצוות  התורה  כוונת  כל  הלא  הזקן:  האדמו"ר  אביו  לו  אמר 
מתלבשת  האלוקית  שהנפש  כך  ידי  על  הבהמית,  הנפש  את  לברר  כדי 
בה ועוסקת איתה, ועל ידי מבררת גם את השר הרוחני. מה עושה השר 
שאנחנו תחת ממשלתו? נותן בלב המלך - על פי השגחת הבורא הנותן 
בו כח לעשות זאת, בכדי שיתהפך לקדושה, להטיל עליהם מס, ועל ידי 
זה נוצרת ביניהם מריבה, וכך הוא מבטלם מעבודת ה'. אם כך, כשתעשה 
שלום ביניהם, תהרגו ותכניעו, והנפש האלוקית תברר את הנפש הבהמית.

)מגדל עוז עמוד קס"ט(

ששה חודשים בשמן המור וששה בבשמים
והרבי  שלו,  הקבוצה  בשנת  ל'יחידות'  לרבי  נכנס  התמימים  אחד 
התעניין כיצד עבודת התפילה שלו. הוא התנצל בפני הרבי שבישיבה בלוד 
לימוד אותם המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן כיצד להתפלל, אבל ב-770 

קשה לו להתפלל באריכות מצד ההפרעות מסביב.

הרבי נתן לו עצה ללמוד מפרק כ"ה עד פרק כ"ח בתניא, ובעזרת כך 
יצליח להתפלל באריכות. כעבור חצי שנה הוא נכנס שוב ל'יחידות', והרבי 
אמר לו: "עד עכשיו התעסקת עם ה'סור מרע' - הנושאים שבהם עוסקים 
פרקים כ"ה-כ"ח, ועכשיו הגיע הזמן שתעסוק ב'ועשה טוב'. תלמד את 

הפרקים מ' עד מ"ב".

)לחלוחית גאולתית(



לזכות

 כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

 מהרה יגלה
אמן כן יהי רצון


